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A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAMJA 

 

2014. november 11. 

 

 

9:00  Megnyitó  A épület 2.207. terem 

  Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter 
 rektor, 

Dr. Takácsné prof. dr. György Katalin 

TDT elnök 

 

9:30  Szekcióülés 
 

 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK SZEKCIÓ (2.207) 

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

Tagok:  Dr. Erdélyi Tamás, főiskolai docens 

Dr. Taralik Krisztina, főiskolai docens 

Dr. Zörög Zoltán, főiskolai docens  

 Titkár:  Széll Sándor, hallgató 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉS KÉRDÉSEK SZEKCIÓ (2.208) 

Elnök:  Dr. Bujdosó Zoltán, főiskolai tanár  

Tagok:  Dr. Lipták Katalin, adjunktus, Miskolci Egyetem 

Dr. Fodor László, főiskolai tanár 

Lengyel-Gonda Cecília, tanársegéd 

 Titkár:  Sólyom Fanni, hallgató 

 

 

Az eredményhirdetésre a 2014. november 11-én 14 órakor kezdődő  

Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényen kerül sor. 
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MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN 
 

A Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozat részeként a Károly Róbert 

Főiskola 2014. november 11-én (kedden) 14.00 órai kezdettel „Fenntarthatósági kihívások” 

címmel tudományos ülést rendez. 

  

Az előadások középpontjában a térség, és annak jövőbeni fejlődését meghatározó, a 

fenntarthatósági kihívásokra választ adó, és nem utolsósorban munkahelyteremtő innovációk 

állnak. 

 

Az eseményhez kapcsolódik az „Akikre büszkék vagyunk - fiatal kutatóink" kiállítás 

(megnyitó: 13.30 órakor), melynek célja, hogy bemutassuk azokat a jelenlegi és volt 

hallgatóinkat, akik a Főiskolán folyó kutatási tevékenységekbe bekapcsolódva, munkájukkal 

segítették a tudományos eredmények megszületését, felhasználását. 

 

A program 2014. november 11.-én 13.30-kor a kiállítás megnyitásával kezdődik, nyitó 

beszédet tart Helgertné Dr. Szabó Ilona, a Főiskola rektora, majd 14 órakor az ünnepélyes 

tudományos üléssel folytatódik. Köszöntőt Prof. Dr. Roósz András, az MTA rendes tagja, a 

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság elnöke mond. Ezt követően 

előadások hangzanak el, elsőként Einstein Teleszkóp - Gyöngyös a tudás kapujában címmel 

Prof. Dr. Csörgő Tamás, az MTA doktora, kutatóprofesszor mutatja be azt a mintegy 1 

milliárd euro nagyságrendű, gravitációs hullám detektor fejlesztési projektet,  melynek egyik 

lehetséges helyszíne a Mátra, mely beruházás és arra épülő világszínvonalú kutatás 

megvalósulása jelentős hatást gyakorolhat a térség fejlődésére. Ezt követően Prof. Dr. Dinya 

László, a Főiskola egyetemi tanára A térség fenntartható fejlődését szolgáló innovációk c. 

előadását hallgathatják meg az érdeklődők, mely bemutatja azokat a jó gyakorlatokat, 

amelyeket a Károly Róbert Főiskola fenntartható innovációt célzó tevékenységében e célra 

kidolgozott. Orosz Zoltán, a Mátrai Erőmű Zrt osztályvezetője A Mátrai Erőmű Zrt. stratégiai 

jelentősége térségünk jövőbeni fejlődésében címmel tart előadást, majd Dr. Tégla Zsolt, a 

Főiskola docense Kulcsfontosságú energiaforrások a zöldséghajtatásban címmel ismerteti, 

hogy a hajtatott zöldségtermesztés versenyképességét jelentősen befolyásoló 

energiafelhasználás hogyan biztosítható fenntartható módon. 

 

A rendezvény elismerő oklevelek és tudományos elismerések átadásával ér véget. Átadják a 

Zöld Magyarországért Díjat és ismertetik az aznap rendezendő Tudományos Diákköri 

Konferencia eredményeit is. 

 

A tudományos ülésre várnak mindenkit, aki érdeklődik a térség jövőbeni fenntartható 

fejlődését elősegítő innovációk iránt.  
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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. 

 

Pályázatot nyújthatnak be  

 a Főiskola oktatói kutatói, 

 a nappali és levelező tagozaton tanuló alap- és mesterképzésben, a tudományos 

diákköri munkában résztvevő hallgatói konzulenseikkel közösen, valamint  

 más intézmények oktató, kutatói. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

A pályázat aláírt példányát Ambrus Andreához (TDT titkára) kérjük eljuttatni (postán, vagy 

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

(tgyk@karolyrobert.hu). A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 20. (angol és 

magyar nyelvű absztrakttal együtt), míg a tanulmány leadásának határideje 2015. január 20. 

 

A pályázati adatlap letölthető a KRF honlapjáról (www.karolyrobert.hu – Acta Carolus 

Robertus). 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2014. november 20. 

 

A tudományos cikk leadásának határideje:   2015. január 20. 

 

A pályázóknak a holnapról letölthető formai előírásoknak megfelelő tudományos cikket kell 

készíteniük, amelyet 2015. január 20-ig kell megküldeniük elektronikus formában Csernák 

József tanársegédnek (csernak@karolyrobert.hu).  

 
 

 

 

Gyöngyös, 2014. november 11.  

 

 

 

Dr. Takácsné prof. dr. György Katalin s.k. 

KRF TDT elnök 

 

   

mailto:tgyk@karolyrobert.hu
http://www.karolyrobert.hu/
mailto:csernak@karolyrobert.hu
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GAZDASÁGI KÉRDÉSEK SZEKCIÓ 
 

2.207 Szeminárium 

 

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

Tagok:  Dr. Erdélyi Tamás, főiskolai docens 

Dr. Taralik Krisztina, főiskolai docens 

Dr. Zörög Zoltán, főiskolai docens  

 Titkár:  Széll Sándor, hallgató 

 

A szekció résztvevői: 

 

Borsós Erika 

Kereskedelmi kontrolling funkcionális területeinek vizsgálata a versenyképesség 

növelése érdekében a Kedvenc JM Kft. Gyakorlatában 

 Konzulens:  Dr. Hágen István Zsombor, főiskolai docens 

 

Hajdú Dávid 

 A felnőttoktatás hatása a nők munkaerő-piaci helyzetére a Miskolci kistérségben 

 Konzulens:  Dr. Koncz Gábor, adjunktus 

 

Nagy Éva Lotti 

A devizahitel és csapdái 

 Konzulens:  Csernák József, tanársegéd 

 

Schreiber Miklós 

 Idegen pénzeszközök nyilvántartása az ÉletFa Rehabilitációs Intézetben 

 Konzulens:  Dr. Pántya Róbert, adjunktus 

 

Szeberényi András 

“Zöld energiával a zöld Magyarországért” weboldal marketing szempontú 

elemzése 

 Konzulens:  Tamus Antalné Dr., professor emerita 

  Dr. Domán Szilvia, főiskolai docens 

Varga Roland 

 A hazai alapkezelők befektetési döntéseinek vizsgálata 

 Konzulens:  Zakár Tivadar, adjunktus   
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BORSÓS ERIKA 
IV. évfolyam 

Gazdálkodás és menedzsment szak, levelező tagozat, 7. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Hágen István Zsombor 

főiskolai docens 

Üzleti Tudományok Intézete 

 

Kereskedelmi kontrolling funkcionális területeinek vizsgálata a versenyképesség 

növelése érdekében a Kedvenc JM Kft gyakorlatában 

 

Dolgozatom megírását az a tény motiválta, hogy feltárjam a Magyarország kereskedelmi 

ágazatában működő kontrolling tevékenységet. A témám időszerűségét a gazdasági környezet 

dinamikus változása indokolja, mely során a vállalatoknak nem elég jól dolgozniuk, kiválóan 

kell teljesíteniük. Ez a teljesítmény megkívánja az új gondolkodásmód, az új 

rendszerszemlélet kialakítását valamint annak alkalmazását. A gazdasági társaságoknak 

szükségük van a céljaik világos megfogalmazására, megértésükre illetve annak folyamatos 

mérésére. A szervezet irányt mutat a fő célokban, a kontrolling segítő jobb kezet nyújt a 

meghatározásában, nyomon követésében, jelzi az eltéréseket valamint javaslatokat alakít ki a 

cég kereskedelmi értéklánc folyamataira. Úgy gondolom, hogy ezeknek a tevékenységeknek a 

prioritásba vétele, folyamatos elemzése segíti a vállalatokat az egyre jobban kiéleződő piaci 

versenyben a hatékonyságuk és eredményességük megőrzése mellett. 

Empirikus megfigyeléseim alapján a kereskedelmi kontrollingot a Kedvenc JM Kft gyakorlati 

példáján keresztül mutatom be. Az elmúlt években a válság és a többletadók bevezetése az 

élelmiszeripari hálózatot is rendkívüli mértékben sújtotta, hiszen a többletterheket nem tudja 

már beépíteni és érvényesíteni az áraiban. Azonban az általam vizsgált cég nem hogy 

versenyben maradt, de sokszor piacdiktáló szerepet tölt be. Az árbevétele évről évre 

növekszik és a cég folyamatosan fejlődik.  

Vizsgálatom során a vállalatnál megszerzett több éves szakmai tapasztalatomra, illetve az 

iskolában megtanult elméleti alapokra támaszkodtam. Munkám során irodalmi 

feldolgozásokat végeztem, mely folyamán szembesültem azzal a ténnyel, hogy a funkcionális 

területtel nagyon kevés szakirodalom foglalkozik. Az anyag elkészítése érdekében 

mélyinterjúk segítségével kvalitatív adatgyűjtést végeztem, annak érdekében, hogy megfelelő 

információt szerezzek és a hipotéziseim felállítását megalapozzam. Konklúziókat, saját 

következtetéseket úgynevezett „Best Practice”-t fogalmazok meg. Általános érvényű 

következtetéseket teszek melyekből a szakmában dolgozó emberek gyakorlati ötleteket 

meríthetnek mindennapi problémáik megoldásához.  
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Commercial controlling of functional areas test in the interest to increase 

competitiveness in practice of Kedvenc JM Ltd 

 

The motivation to writing my thesis was the fact that I want to uncover the active controlling 

activity in business sector of Hungary. Timeliness of my theme is motivated by the economic 

environment of dynamic changing, in the course of which for the companies is not enough to 

work well, they must implement exceedingly. This performance requires new mentality, new 

form of system theory and its application. The economic associations need clear formula to 

their goals, to their understanding and its continuous measure. The organization show 

direction in the main goals, the controlling provides a right hand helper in defining, in follow-

up, shows the differences and develop proposals to the company’s trading value chain 

processes. I think that the priority account of these activities, its ongoing analysis, helps 

companies in more and more intensification of market competition, while preserving their 

efficiency and effectiveness. 

Based on my empirical observations I present the commercial controlling through the 

practical examples of Kedvenc JM Ltd. In the last years introduction of crisis and additional 

taxes hit the food industry network in extraordinary degree, because they couldn’t already 

incorporate and enforce the borders in their price. However the company that I studied 

remained in competition and often fill the managerial role of the market. The revenue 

increases year after year and the company develops continuously. 

During my study, I relied on my professional experience of several years acquired at the 

company and on my theoretical funds that I learned at college. In the course of my work I 

performed memorandums during that I faced the fact that very few literature deal this 

functional area. In order to prepare this material I performed qualitative data collection with 

help of in-depth interviews, in order to get appropriate information and to establish my 

hypotheses. I formulate conclusions; own findings so-called “Best Practice”. I put blanket 

conclusions, from which those people who work in the business could give practical ideas for 

resolving their daily problems.   
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HAJDÚ DÁVID 
IV. évfolyam 

Gazdálkodás és vidékfejlesztési agrármérnöki szak  

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Koncz Gábor 

adjunktus 

Agrár- és Környezettudományi Intézet 

 

A felnőttoktatás hatása a nők munkaerő-piaci helyzetére a Miskolci kistérségben 

 

Dolgozatomban a felnőttoktatás hatását szerettem volna bemutatni aMiskolci kistérségben élő 

nők munkaerő-piaci helyzetére vonatkoztatva. A térség helyzetére rányomja a bélyegét az, 

hogy közel 25 éve folyamatos munkahely megszüntetésekkel szemben nem indult el egy 

kompenzálni képes munkahely-teremtési folyamat. Az ország foglalkozási- és gazdasági 

adatok tekintetében a leghátrányosabb térségek közé tartozik.Az utóbbi évtizedekben 

folyamatosan nőtt a felnőttoktatás iránti kereslet, aminek egyik fő oka a magas 

munkanélküliség, viszont a részvételt erősen meghatározzák a társadalmi és demográfiai 

körülmények, ilyen például a lakóhely urbanizációs foka.  

A munkanélküli oktatás finanszírozásában a legnagyobb előrelépést a munkanélküliek 

ellátásáról és foglalkoztatás elősegítéséről szóló 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet, amely a 

1991. évi IV. törvény módosítása jelentette. E módosításnak köszönhetően jött létre a 

Munkaerő-piaci Alap. 2003-ban megjelent a normatíva fogalma, ami a fogyatékkal élők 

képzését és az első szakképesítéshez jutókat támogat, csakis iskolarendszerű képzési 

formában. 

Dolgozatomban több hipotézist is felállítottam, aminek bizonyítására irodalomelemzést, 

statisztikai adatok analizálását és kérdőíves vizsgálatot használtam. A témámhoz megjelent 

hazai és nemzetközi könyveket, folyóiratokat alkalmaztam arra, hogy megalapozzam az 

elméleti hátteret. Első lépésben a Miskolci kistérségben lakhelyű lakosok kerültek 

kiválasztásra és második lépésben, pedig a 18 éves kor feletti hölgyek. A kérdőívek kitöltését 

személyesen felügyeltem, összesen 200 fő került megkérdezésre. A rendelkezésre álló adatok 

feldolgozásához az SPSS for Windows 9.0 és Microsoft Excel 2007 programot használtam 

fel.Dolgozatom statisztikai elemzését Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adatokkal végeztem, 

mivel egyik statisztikai adatbázisban sem áll rendelkezésemre kistérségi adat. A legrégebbi 

adatok 2000-es évről a legfrissebbek pedig 2012-es évről származnak. E régióból vándorolnak 

el a legtöbben, és e régió rendelkezik a legrosszabb foglalkoztatási és legmagasabb 

munkanélküliségi mutatókkal. Az előbb említett problémákat még tovább emeli az átlagon 

felüli számban élő roma társadalom. Végzettségeket tekintve a munkanélküliek legnagyobb 

számban általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, az összes 

munkanélküli 47%-a rendelkezik e végzettséggel. Mégis az e végzettséggel rendelkezők 

száma drasztikus módon nem emelkedett az elmúlt években, viszont a diplomával rendelkező 

álláskeresők száma megduplázódott. Az adatokból kiderül, hogy a megyében a fizikai 

foglalkozásúak aránya nagyobb, mint a szellemi foglalkozásúaké. Az egy éven túli 

álláskeresők között a hölgyek aránya a nagyobb, melynek egyik oka, hogy szülés miatt 

kikerülnek a munkaerőpiacról és nagyon nehéz anyaként visszakerülniük, hisz a vállalkozók 

többsége rugalmatlannak tekinti az anyákat. A munkanélküliek egyharmada tartós 

munkanélküli a megyében. 
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Kutatásom célja az volt, hogy igazoljam, a Miskolci kistérségben élők tekintetében a 

vártakhoz képest nincs kellő hatással a felnőttképzés a munkanélküli nők helyzetére. A mai 

magyar társadalmi és gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy a nők lehetőséget kapjanak 

részmunkaidős foglalkoztatásra, mely hatására több idejük maradna a családra és saját maguk 

képzésére. A kérdőív eredményei azt is igazolják, hogy bár érdeklődés van a felnőttképzések 

iránt, a kereslet és kínálat nincs összhangba, mivel vagy nem támogatja az állam a képzéseket 

vagy nincs olyan képzés, amivel szakmájában tovább tudna fejlődni és ennek hatására több 

forráshoz tudna jutni életminőségének javítására. 
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The Effect of Adult Education to Women’s Position on the Labor Market in the 

Subregion of Miskolc 

 

In my essay I would like to point out to the effects of adult education in the Miskolc region 

with special regard to the standing of local women in the labour market. The situation in the 

region is aggravated by the fact that, following a nearly 25 year period of constant job-cuts, 

no steps have been taken yet to recreate jobs. Miskolc is one of the most underprivileged 

regions in Hungary as regards employment and economy. The recent decades have seen a 

continuous growth of demand for adult education, one of its main reasons being the high 

unemployment rate. However, participation in such courses are strongly determined by social 

and demographical circumstances, such as the level of urbanization of the place students live 

in. 

The major move in the advancement in financing adult education was the issue of MüM 

Decree 6/1996 (VII.16.) that was in fact an amendment of Act IV 1991. This decree allowed 

raising the Labour Market Fund. Year 2003 saw the introduction of the concept normative 

grant created to support the education of the handicapped and of those getting their first 

qualification. Unfortunately, school education seems the only way subsidy can be obtained. 

I have set up several hypotheses in my essay, conducting literature and statistical analysis 

completed by questionnaire surveying for evidence. I applied Hungarian as well as 

international books and magazines to establish the theoretical background of my paper. I 

started out selecting Miskolc region individuals and then moved on to women over 18 years 

of age. I have personally supervised the completion of forms by a total of 200 individuals. 

I used SPSS for Windows 9.0 and Microsoft Excel 2007 to process the information I had 

gathered. The statistical analysis of my essay was conducted using a Borsod-Abaúj-Zemplén 

county database because there were no other records available regarding information for 

minor regions. Earlier details are from year 2000, while more recent ones are from 2012. This 

region is worst hit by emigration and it also has the lowest employment rate in the country. 

The afore mentioned problems are further worsened by the Roma community living here in a 

number well above the national average. As regards qualification, most of the unemployed in 

the region only hold a primary school certificate - or nothing. 47 per cent of all the 

unemployed have obtained this certificate. Yet there has been no dramatic increase in the 

number of those with this qualification over the past years - unlike for professionals who have 

doubled in number! The details suggest a predominance of blue collar workers to their white 

counterparts in the county. I found a higher proportion of women among jobseekers who had 

been looking for a job for over a year. This may be because women must leave the job market 

for child-birth and, as employers often regard mothers as inflexible workforce, it is extremely 

hard for them to get back there. A third of the unemployed in the county are permanent 

jobseekers. 

The aim of my research was to prove the efficiency of adult education in the Miskolc region is 

lower than expected. It has failed to considerably better the standing of women jobseekers. 

Hungary's present-day social and economic circumstances do not open the possibility of part-

time work for women, depriving them from having more time for education and family. The 

survey results prove that, despite an existing popular interest in adult education, supply and 

demand are never compromised. Either the Government refuses to finance certain courses or 

there is no such course that would allow promotion for women, providing them with more 

resources in their efforts to improve the quality of their lives.  
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A devizahitel és csapdái 

 

Azért választottam a témámnak a devizahitelek problémáját, mert úgy gondolom, hogy a 

magyar lakosság eladósodottsága sokak számára egy aktuális és vitatott téma. Véleményem 

szerint nem csak a bankok és a kormány számára fontos, hogy miként alakult a hitelezés 

Magyarországon, hanem az emberek számára is egy mindennapos kérdés, ugyanis kevesen 

vannak az országunkban, akik nem hasznának fel a hétköznapi élethez modern pénzügyi 

eszközöket. 

Dolgozatomban egy esettanulmányon keresztül vizsgálom, a devizahitelek és a forinthitelek 

változását és így következtetek arra, hogy melyik hitel volt a kedvezőbb. Továbbá egy 

folyamatot vizsgálok, hogy felvázoljam a válság kialakulásának főbb okait, folyamatát és 

kezelését. Hazánk Európai Unióhoz csatlakozását követően a magyar bankszektorban elterjedt 

a deviza alapú hitelezés, ebből az aspektusból szeretnék kiindulni és a folyamatot elemezni. A 

problémák a hitelekkel kapcsolatosan folyamatosan sorakoztak fel az eltelt évek alatt. A 

kérdés azonban felvetődik, hogy mikor és hogyan kellett volna megoldani ezt az 

ellehetetlenült helyzetet, munkámban az összefüggéseket kutatom az eltelt évek és az 

emelkedő árfolyamok között. Azonban arra is kitérek, hogy különböző deviza 

mentőcsomagokkal valóban könnyebb lett-e az emberek helyzete? Sokat hallhattunk az 

árfolyamgátról. Dolgozatomban azt is bemutatom, hogy milyen feltételeket szabtak a bankok 

ennek a segítségnek a felhasználásához. Továbbá, hogy mit csinálnak most a bankok így, 

hogy a lakosság bizonytalanná vált? Napjainkban előtérbe került a problémakör, a hozzá 

kapcsolódó kormányzati intézkedések, amik majdnem minden bankot érzékenyen fognak 

érinteni. Véleményem szerint nem lehet a problémát teljesen a bankokra hárítani. Kérdéses az 

is, hogy a média milyen hatást gyakorol az ügyfelekre? A sajtóban egyfajta uszítást is 

láthatunk, mert nem ugyanazok a feltételek érvényesülnek pl. az autóhitelesekre, mint a 

lakáshitelesekre. Ez valóban igaz, de abba gondoljuk bele, hogy a két tényező valóban nem 

ugyanaz, mert ingatlanokra magasabb hitelt vettek fel az emberek és így ezt mérlegelni kell. 

Továbbá kutatásomban elemezem a végtörlesztők mai helyzetét és a hitelekkel kapcsolatos 

aktuális módosításokat. 
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The currency loan and its traps 

 

I chose the problem of the currency loan for my topic because the over indebtedness of the 

Hungarian population is an actual and doubtful topic. According to me, it is important not 

only for the banks and the government how the credit-ability forms in Hungary but an 

essential question for the dwellers because there are so many without using the modern 

financial tools in our country. 

 

In my essay, I examine through a case-study the changing of the currency loans and bank 

loans in Forint and I make a conclusion for the more prospers. Furthermore I examine a 

procession to trace the reasons of evolve, grow-ups and solutions for the crisis. 

 

After the accession to the EU, the currency based credit exposure widespread in Hungarian 

bank system and from this aspect I would like to begin and analyse the process. The problems 

related to the loans continually grew during the years. the questions occur: when and how this 

untenable situation should have been solved. in my work I look for the relationship between 

the past years and the growing exchange rates.  

 

I examine the different saving pockets and if they make the people’s lives easier. We have 

heard a lot from the exchange rate gap. in my study I present the different terms for the usage 

of this kind of help. Moreover, what the banks do now after the insecure of the inhabitants 

.From my point of view this is not only the banks’ responsibility. Questionable the effect of 

the media to the clients. As we see some kind of incendiarism because the terms are not the 

same for the automobile loans and the properties. This is true but if we consider the fact that 

for the loans of the properties are higher, so they had to weight up.   
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Értelmileg sérült emberek pénzügyeinek nyilvántartása az ÉletFa Rehabilitációs 

Intézetben 

 

A Dunakeszin található ÉletFa Rehabilitációs Intézet alaptevékenysége az értelmi 

fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása, foglalkoztatása. Az itt élők önállóan egyáltalán 

nem, vagy csak részben képesek a pénzkezelésre, így az intézmény segítséget nyújt a 

hatékony pénz- és folyószámla kezeléshez. 

 

Minden ellátott saját névre szóló bankszámlával rendelkezik. Az ellátottak vagyonát érintő 

minden gazdasági eseményről a letétkezelőnek minden esetben bizonylatot kell kiállítania. 

Fontos szempont a naprakész elszámolhatóság, a gondnokok, gyámhivatal és egyéb 

intézmények felé. 

 

Kezdetben a pénzállomány változását csak papír alapon, majd 1999-től egy Clipper nyelven 

írt, dBASE adatbázis kezelő rendszert használó program segítségével is nyilvántartották. A 

keletkezett bizonylatok alapján a programban is megtörtént a pénzmozgások részletes, 

mindenre kiterjedő rögzítése, minden kiadás és bevétel, annak jogcímének, 

bizonylatszámának, könyvelés dátumának feltüntetésével. Ez nagyban megkönnyítette a gyors 

adatkeresést, illetve adatszolgáltatást, ellenben többletmunkát is jelentett. 

 

Az évek múlásával a feldolgozandó adatmennyiség egyre csak gyarapodott, megnövelve ezzel 

a feldolgozáshoz szükséges időt. A technológiai fejlődés során kompatibilitási problémák is 

felmerültek. Az új nyomtatók használatához segédprogramra volt szükség, hogy a listák 

továbbra is papír alapon előállíthatóak legyenek. A Microsoft új Windows és Office 

rendszereinek elterjedése miatt általánossá vált a táblázatok használata. Az adatbevitel során a 

program nem tudott ezekből az állományokból adatokat átemelni, azokat továbbra is 

kinyomtatva, manuálisan kellett rögzíteni. 

 

Munkám során egy új nyilvántartó rendszert készítettem, amelyben figyelembe vettem a 

jelenleg használatban lévő program hiányosságait, valamint a felhasználók javaslatait. 

 

TDK dolgozatomban bemutatom az általam újonnan elkészített rendszert, amely a C# 

programozási nyelv és az SQL adatbázis kezelő rendszer erősségeit kihasználva, 

funkcionálisan bővebb, a mai kor elvárásainak jobban megfelelő, hatékonyabb 

adatfeldolgozást biztosít.   
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Financial registration for mentally challenged people at ÉletFa Rehabilitation Institute 

 

The key activity of ÉletFa (Tree of Life) Rehabilitation Institute in Dunakeszi is providing 

residential care services and employment for mentally challenged people. The institute lends 

assistance to those who are only partly or completely unable for independent money 

management.  

 

Everyone living in residential care owns a registered bank account. The custodian has to write 

out a voucher of all economic events in connection with the possession of the beneficiary in 

all cases. Being up-to-date on accountability towards the custodian, the Guardianship 

Authority and other institutions is an important aspect. 

 

At first, all changes to financial assets were recorded only in paper format, then a programme 

written in Clipper and using dBASE database management system was used for the same 

purposes since 1999. A more detailed and overall recording was carried out in the programme 

on the basis of the vouchers generated beforehand, with the indication of all incomes and 

expenditures along with their titles, numbers and dates of accounting. The process has 

facilitated fast data search and supply, but on the other hand it has also created an excess 

workload.   

 

The amount of data to be processed and the amount of time needed for processing has been 

increasing for years retrospectively. Compatibility problems also occurred during the 

technological development. Support programmes were needed for the use of new printers, to 

be able to create lists in paper format henceforward. The use of tables has become common 

with the spread of new Windows and Office systems of Microsoft. The programme was not 

suitable for transferring data from the files, so data had to be printed out and recorded 

manually.  

 

I have created a new data registration system during my work, taking into account the 

incompletion of programmes in use nowadays, and the suggestion of users.  

 

In my dissertation, I present the newly created system that is functionally more extended 

taking advantage of the strength provided by the C# programming language and the SQL 

database management system ensuring a more efficient data processing that meets the 

requirements of present days.   
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Üzleti Tudományok Intézete 

 

“Zöld energiával a zöld Magyarországért” weboldal marketing szempontú elemzése 

 

Az általam választott és feldolgozott téma aktualitását indokolja, hogy a marketingeszközök a 

piacgazdaság kialakulásával robbanásszerű változáson mentek keresztül, napjaink 

vívmányaként a világháló megjelenése a megváltozott információáramlás, az elektronikus 

marketing egyre nagyobb teret nyer a gazdaságban és a társadalomban egyaránt. 

Kutatásom célja, hogy marketing szempontból megvizsgáljam, értékeljem a “Zöld energiával 

a zöld Magyarországért” weboldalt, tartalmi és formai aspektusból egyaránt, annak 

érdekében, hogy a feltárt problémák, hiányosságok alapján a honlap továbbfejleszthető 

legyen. 

Dolgozatomban, szakirodalmi források alapján vizsgálom a zöldenergia jelentőségét, 

helyzetét hazánkban, az internet, az online marketing lehetőségeit, különös tekintettel a 

weblap szerepére a marketingkommunikációs tevékenységben. 

 A téma feltárása érdekében szekunder és primer kutatási módszereket alkalmazok, saját 

megfigyeléseket illetve kérdőíves megkérdezést - a weboldal szakmai tartalmához kapcsolódó 

- kutatók illetve a lakossági és vállalati felhasználók körében. 

Kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy mind tartalmi, mind formai szempontból 

fejleszteni szükséges a weblapot, melyre vonatkozóan konkrét következtetéseket és a 

javaslatokat fogalmaztam meg, annak érdekében, hogy az internetes felület még 

színvonalasabb és vonzóbb legyen a meglévő és potenciális felhasználók számára.  
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"Green energy for green Hungary" Website Marketing Analysis 

 

My chosen topic is processed and justify the marketing tools of the market economy 

development that went through an achievement in today's World Wide Web has changed the 

appearance of the flow of information, electronic marketing increasingly gaining ground in 

the economy and society as well.  

My research aims to investigate and evaluate the marketing point of view of the "Green 

energy for green Hungary" website, both substantive and formal aspects, in order to be based 

on the identified problems and weaknesses of the site should be developed further.  

In my thesis, I examine the importance of green energy, the situation in our country, the 

Internet, online marketing opportunities, with a particular focus on the role of the Web in 

marketing communication activities based on literary sources.  

In order to explore the topic of primary and secondary research methods I apply my own 

observations and questionnaires – related to the professional web content - among researchers 

and the private and corporate users.  

Based on my the research results show that both content and formal requirements necessary to 

develop the Web, specific conclusions and recommendations concerning which I have 

defined, in order to the web interface be even higher quality and attractive to the existing and 

potential users.  
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A hazai alapkezelők befektetési döntéseinek vizsgálata 

 

Kutatásom célja, hogy részletes képet kapjak a Magyarországon működő alapkezelők, 

döntéshozóinak, gondolkodásáról, és befektetési szokásairól. Ehhez a befektetési alapkezelők 

vezetőinek, portfólió kezelőinek egy kérdőívet készítettem, és személyes interjúkkal 

kiegészítve, egy részletes kitekintést szeretnék készíteni a Magyar viszonyokról.  

 

Közel három éve foglalkozom virtuális befektetési alapok irányításával, és mindig is érdekelt, 

hogyan lehet ezt megvalósítani éles piaci körülmények között. A profi befektetők között is 

több féle befektetési döntésmechanikát lehet megkülönböztetni, amelynek köszönhetően, egy 

rendkívül széles befektetési döntés módszertan létezik mind a magyar, mind a nemzetközi 

viszonyok között.  

 

Szeretnék részletes betekintést nyerni a befektetési döntéshozók stratégia döntéseinek való 

feltárásában, mi alapján hozzák meg a kereskedési döntéseiket, és milyen kockázat kezelési 

módszereket alkalmaznak. Ezen felül konkrétan milyen technikai és fundamentális elemzési 

módszereket használnak, mennyire tartják fontosnak az elemzői javaslatokat, mielőtt 

megnyitnak egy pozíciót, mit tartanak szem előtt, és privát befektetéseikben mekkora súlyt 

adnak a különböző régióknak. Illetve Csíkszentmihályi Mihály Flow szemléletét is szeretném 

az elemzés során alapul venni.  

 

Kérdőívemben személyiségteszt is szerepel, amelyben a döntéshozók besorolhatóak 

különböző szempontok alapján személyiség kategóriákba, és ezeket később statisztikai 

módszerek segítségével részletesebben elemzem.  

 

Személyes interjúk során elkészült információk feldolgozása, és összehasonlítása révén, 

többlet információval szeretném színesíteni a munkámat.  

 

Ezen adatok, és információk feldolgozásában statisztikai tesztek, szignifikancia vizsgálatok, 

diszkriminancia, faktor, főkomponens és klaszter analízis módszereket fogok alkalmazni. 

Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy még pontosabb képet kapjunk magyarországi alapkezelők 

professzionális döntési módszertanáról.   
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Analyses of investment decision of Hungarian fund management 

 

My research aims at a detailed picture of the fund managers operating in Hungary, policy 

makers, thought of, and investment habits. To do this, the leaders of investment fund 

managers, portfolio managers of a questionnaire prepared and supplemented with personal 

interviews, I would like to prepare a detailed outlook on the Hungarian conditions. 

 

Nearly three years of practice in a virtual investment fund management, and has always been 

interested in how this can be achieved by sharp market conditions. Several investment 

decision mechanism to distinguish between the professional investors, leading to a very large 

investment decision methodology exist between both the Hungarian and international 

relations. 

 

I would like a detailed insight into the investment decision-makers in identifying the strategy 

decisions, we take their decisions based on the trading and risk control methods. Moreover, 

what specific technical and fundamental analysis methods used, the priority given to the 

analysts' recommendations before you open a position you hold in mind, how much weight to 

give their investments and private in different regions. Or would like to be considered in the 

analysis Mihaly Csikszentmihalyi Flow approach as well. 

 

Questionnaire also included my personality test, which according to the makers classified into 

various aspects of personality categories, and then using these statistical methods to analyze 

in greater detail. 

 

In personal interviews, information processing is complete, and by comparison, the additional 

information I would like to enrich my work. 

 

These data and information processing of statistical tests of significance tests, discriminant, 

factor, cluster and principal component analysis methods I used. They will contribute to a 

more accurate picture of professional fund managers in Hungary methodology of decision. 
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A Vulpex KFT. fácán szaporítási és nevelési technológiájának elemzése 

 

Dolgozatom témája a fácánneveléssel foglalkozó Vulpex KFT keltetési és nevelési 

technológiájának a bemutatása, valamint a keltetés és nevelés eredményének a vizsgálata. 

Ehhez a vizsgálathoz a Vulpex KFT tiszanánai telephelyét és a gyomaendrődi telepet 

választottam. A Kft - nek Gyomaendrődön van a keltető háza, de itt is nevelnek fácánt. 

Tiszanánán pedig csak nevelés történik. Az itt eltöltött idők során sikerült megismernem a 

fácánt, annak sajátosságait, és a keltetésére, nevelésére vonatkozó fontos tudnivalókat. A KFT 

a törzsállomány tojatásán át, a kelésen keresztül, a kifejlett fácán értékesítéséig minden 

folyamatot saját maga irányít. Kimondottan nagy vadászati igény van e madár iránt, amit a 

természetes szaporulat nem képes kielégíteni, így a nagyüzemi fácánnevelő telepek kerülnek 

előtérbe. Miként lesz a nevelt madárból terítékre kerülő fácán? Ezért határoztam el, hogy az 

itt szerzett tapasztalataimat és vizsgálataimat megírom egy szakdolgozat témáján belül. 
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The analysis of the vulpex Kft's pheasant propagation and rearing technologies 

 

My thesis toic: pheasant hotchery rearing on Vulpex Ltd and keeping technology, as well as 

the presentation of the hotching and rearing results of the investigation. For this study I 

havechosen the premisis of Vulpex Ltd in Tiszanána and Gyomaendrőd. The Ltd has its 

hotchery in Gyomaendrőd and pheasants are kept there, too.  In Tiszanána we have only the 

keeping. During the time I spent here I managed to get to know the pheasants, their 

characteristics and the important information about their hotching and keeping. The Ltd 

controls all the process itself including: making the breeding stock lay eggs, hotching and 

adult pheasants sales. Ihere is an especially demand for hunting this bird. The natural growth 

is unable to satisfy all demands. So large –scale pheasant breeding sites will come to the fore. 

How will the birds reared the pheasants served? Therefore I have decided to write my 

experiences and investigatoins obtained here in a thesis.  
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A recski ércbánya hatása a településre 

 

Magyarország bányászata több száz éves múltra tekint vissza, ezen belül is az ércbányászat 

jelentős volt. A mátrai színesfém-bányászat központja Gyöngyösoroszi és Recsk lett.  

Lahócán (a régi bánya területén) 1979-ig folyt a kitermelés, és még a készletek kifogyása előtt 

megkezdődött további ércvagyon kutatása. 1970-ben kezdték el az I. aknát, 1974-ben a II. 

aknát mélyíteni a II. bányatelken. Kb. 1000-1100 méter mélységben fúrtak le, és a két aknát 

összekötötték egymással. Az 1980-as években Magyarországon több bánya hanyatló sorsra 

jutott. Ehhez hozzájárult, hogy csökkent a rézérc világpiaci ára, kevesebb lett az állami 

támogatás mértéke, a kőolaj világpiaci ára megemelkedett, a technológia kezdett elavulttá 

válni, illetve sok helyen a nyereséges, kitermelhető vagyon nem érte el a küszöbszintet, így 

bezárták a bányákat. 

1998-ban megszületett a döntés a mélyszinti bánya vízelárasztással való szüneteltetéséről. 

1999 novemberében a bányaüzem vízemelőrendszere leállt. 2000-ben elkészült a recski 

kutatások záró, összefoglaló jelentése.  

A II. bányatelken folyamatos monitoring rendszer működik, ennek keretében figyelik az 

aknák és berendezések állapotát, a nyomás és egyéb környezeti viszonyokat. A lahócai 

területen folyik a rekultiváció. 

Sok hír felröppent az újranyitással kapcsolatban is. Az alapvető konfliktus nemcsak a 

bányászat negatív hatásait jelentheti. A térségben nagyarányú a munkanélküliség, kevés a 

kedvező helyzetben lévő, nyereséges vállalkozás. A bánya újranyitása lehetőséget teremtene a 

környékbeliek foglalkoztatására, a térség gazdasági fellendítésére. Kutatófúrások 

bizonyították jelentős ércvagyon meglétét a területen. A megnyitással kapcsolatban azonban 

éles ellentétek alakulhatnak ki az általános gazdasági, valamint a turisztikai és 

környezetvédelmi szereplők között (pl. gyógyfürdők vízhozamának lecsökkenése, rekultivált 

területek hasznosításának módja miatt). 

A probléma mélysége miatt még nem született olyan átfogó tanulmány, amely figyelembe 

veszi a társadalmi, gazdasági és környezeti szegmensek együttes hatását. Tudományos 

munkámban vizsgálom a recski ércbánya korábbi és jelenlegi hatásait, a problémák 

megoldásának lehetőségeit. Elemzem, hogy a jelenlegi körülmények között van-e, illetve 

milyen lehetőségek vannak az újranyitásra. TDK dolgozatomban a helyzet értékelésére 

gyakorlati és összetett elemzői vizsgálatokat végeztem (számítások, egyéni és 

fókuszcsoportos interjúk, terepszemlék, szakértői tanulmányok áttekintése).  
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The Effect of the Recsk ore Mine on the Settlement 

 

Mining in Hungary happened for centuries and ore mining played a prominent role. 

Gyöngyösoroszi and Recsk became central regions for the non-ferrous metal mining in the 

Mátra hill.  

Ore extraction happened until 1979 in Lahóca (in the old mine area), and before ore supplies 

ran out, miners started researching other ore deposits.  In 1970 the deepening Shaft 1 on the 

Mining Site II began, and later in 1974 the Shaft 2. They drilled approximately 1000-1100 

meters deep and both shafts were connected.  

In Hungary in the 80’s, mining had a decadent fate as the world market price of copper and 

quantity of state subvention decreased substantially, the world market price of oil increased, 

and the technology became outdated. Also in many places supplies did not reach profitable, 

exploitable level and consequently the mines were closed.  

In 1998, as a result of the deep level of the mine there were floods.  In November 1999, water 

lifting system of the mine stopped working.  The final summary report from the research 

carried out in Recsk was finalised in 2000.   

Ever since, there has been a permanently monitoring system in place on the Mining Site II, 

which continuously checks the shafts and equipment, the pressure and other environmental 

conditions.  In addition to that, work has been done to re-cultivate the landscape in Lahóca.  

These days there has been many talks about reopening of mine. The discussions involve the 

negative effects of the mine as well as the high unemployment in the regions as there are only 

a few profitable companies.  

Even though the reopening of the mine could offer the local people the opportunity of 

employment and an economic boost to the subregion, it could bring serious disagreements 

among the stakeholders of economic, tourism and environmental spheres due to issues such as 

the decrease in the water supply of the thermal medical baths for example. 

Due to the controversy of the subject, there has not yet been any comprehensive study on the 

subject, which analyses the combined effect of social, economic and environmental segments. 

In my scientific study, I will examine the current effects of the Recsk ore mine, and discuss 

solutions for the problem. Furthermore, I will analyse questions regarding the reopening of 

the mine and methods of inducement. In order to carry out my research, I made practical and 

complex analytical surveys through counts, individual and focus group interviews, field trips, 

overview of professional studies, etc. 
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JANURIK JÁNOS  

II. évfolyam  

Vidékfejlesztési agrármérnöki szak, levelező tagozat, 3. félév  

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Koncz Gábor 

adjunktus 

Agrár- és Környezettudományi Intézet 

 

Mátraaljai őstermelők által használt közvetlen értékesítési csatornák vizsgálata 

 

Kutatásom célja a helyben termelt és feldolgozott termékek értékesítési csatornáinak 

vizsgálata a mátraaljai térségben. Az országos kutatások eredményei mennyire jellemzőek 

erre a térségre, a közvetlen értékesítés típusai közül melyiket használják leginkább. Az eddigi 

tanulmányokban előtérbe helyeződik a piac, főleg a hagyományos piac. A második 

legelterjedtebb eladási mód a háztól, illetve gazdaságból történő eladás. Az ily módon 

értékesítő termelők gazdaságára jellemző kis üzemméreten történő többféle zöldség-gyümölcs 

termelése, valamint idegen munkaerőt nem alkalmaznak, csupán családtagok dolgoznak a 

gazdaságban.    

Az eddigi kutatásokkal ellentétben a gyöngyösi és környékbeli termelők által használt 

közvetlen értékesítési csatornák közül nem a helyi piac a fő értékesítési csatorna, hanem a 

háztól, illetve a gazdaságból történő értékesítés. Ezt követően az áru nagybani piacra 

szállítása jellemző. 

Munkám során zöldség-gyümölcs termelők, két tejgazdaság, két állattartó által használt 

értékesítési csatornákat vizsgáltam. A szőlő és bortermelők által használt értékesítési 

csatornákat nem vizsgáltam ebben a tanulmányban, mivel úgy gondolom a térség 

szőlőtermelő jellege miatt külön tanulmányt igényel. 

A gyöngyösi piacon történő vizsgálatok során fény derült arra, hogy az értékesítők túlnyomó 

többsége kereskedő. Kevés számú őstermelő van jelen, akik elsősorban a magasabb ár miatt 

értékesítenek piacon, viszont van köztük, aki megszokásból vagy a piac közelsége miatt 

használja ezt az értékesítési formát. A tejágazatban elterjedt házhozszállítás és automaták 

használata nem direkt értékesítésként jelenik meg, hanem kereskedők módszerei. A francia 

struktúra példájával ellentétben termelői bolt nem saját boltként jelenik meg, hanem felülről 

szervezett rövid értékesítési láncként, mint például a Magyar Piac Szövetkezet helyi boltja.  
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Studying Direct Sales Channels Used by Primary Producers at the Bottom of the Matra 

Hills 

 

The target of myresearch is to examine the sales channels of products produced and processed 

locally in the area at the bottom of the Matra Hills. How results typical nationwide are also 

typical for this area which type of direct sales is mostly used here. In former studies market 

mainly traditional market is prior. The second most widespread way of sales is selling from 

the house or from the farm. For farms of producers selling this way is typical to produce 

several fruits and vegetables is small plant forms and that they do not employ outside workers 

only members of the family work in the farm.  

 

In contrast with former researches from direct sales channel used by producers in Gyöngyös 

and its district not local market is the main sales channel but selling from the hourse on from 

the farm. After that transporting the goods to wholesale markets is typical. 

 

During my work I examined sales channel used by fruit and vegetable growers, two milk farm 

and by two animal growers. I did not examine in this study sales channel used by grape and 

wine growers because I think it requires a separate study because of the typical characteristic 

of grape growing in this area. 

 

During the survey in Gyöngyös market place it was highlighted that major part of the sellers 

and merchants. Only a small number of primary producers are present who primarily sell in 

the market place because of the higher price, but there are some among them who use this 

form of sales because he got used to it or because of the small distance of the market place 

from hís home. In milk branch delivering to the house and use of automatic equipments is 

widespread which appears not the form of direct sales but are the methods of merchants. In 

opposition with the example of French stucture the producer’s shop does not appear as an own 

shop but as short sales chain organized from above just like the local shop of the Hungarian 

Market Association.   
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KAKUK SZIDÓNIA 

IV. évfolyam  

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak, nappali tagozat, 7. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

Konzulens: Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra 

intézetigazgató 

főiskolai docens 

Agrár-, és Környezettudományi Intézet 

 

A falusi turizmus fejlesztési és népszerűsítési lehetőségei a Jászberényi kistérségben 

 

Kutatásom témájaként a falusi turizmus fejlesztési és népszerűsítési lehetőségeinek 

feltárását/bemutatását választottam a Jászberényi kistérség területének lehatárolásával.  

Témaválasztásom oka, azért ez, mert a jászság területén nőttem fel, ismerem milyen eddig ki 

nem használt adottságokkal rendelkezik és szeretném feltárni, hogy mi módon lehetne ezeket 

a lehetőségeket a falusi turizmus tekintetében kamatoztatni, ezáltal növelni a kistérségben 

élők életszínvonalát és csökkenteni a kistérségben felmerülő problémákat. 

A téma teljességének érdekében kezdetben a turizmussal kapcsolatos leglényegesebb 

információkat rendszerezem és ismertetem, majd ezt követően a falusi turizmusról és annak 

helyzetéről szolgáltatok fontos információkat és adatokat. 

A területi lehatárolás a Jászberényi kistérség területére vonatkozik, amely 18 települést foglal 

magába. Közlöm a térségről a legszükségesebb információkat valamint adatokkal, 

statisztikákkal is szemléltetem a jászság adottságait/tulajdonságait. Közvetítem azt, hogy 

milyen egyedi szerepe volt a jászoknak a történelem során a magyarságon belül, valamint, 

napjainkban hogyan őrzik és adják át hagyományaikat. Falusi turizmus tekintetében melyek 

lehetnek azok a tényezők, amelyek arra ösztönözhetik a turistákat, hogy ezt a területet 

válasszák céljuknak.  

Tanulmányomban egy kérdőíves kutatást végzek el, amely segítségével meghatározom, hogy 

melyek azok a tényezők, amelyek a turistákat legfőképpen a területre vonzanák. Milyen 

eszközökön keresnek információkat, amikor utazási célt választanak, és milyen fejlesztésekre 

lenne szükség a jászságban ahhoz, hogy minél többen ismerjék meg és keressék fel a térséget, 

minél több pozitív élménnyel térjenek haza és terjesszék a jászság jó hírét.  Továbbá a kérdőív 

segítségével, különböző osztályokra vonatkozóan programcsomagokat állítok össze, annak 

érdekében, hogy minél több érdeklődő megtalálja a számára érdekes kikapcsolódási 

lehetőséget, és bekapcsolódjanak a jászság falusi turizmusába.  
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The rural tourism development and promotion opportunities in the Jászberényi 

subregion 

 

I choose the topic of my research the rural tourism development and opportunities and the 

area what I choose is the Jászberényi subregion.  

 

I opted this subject because I grew up in the Jászberényi subregion and I know, there are lots 

of facilities what we didn’t use yet. I would like to show how can we use these facilities in the 

rural tourism. And how can help the rural tourism to reduce the number of the unemployed 

people and to reduce different regional problems. 

 

First of all I will give the most important informations about the tourism. After I give very 

important information and data about the rural tourism.  

 

The area what my research will presente is the Jászberényi subregion. This subregion includes 

18 towns. I will give some information and data about this area and I will show the most 

interesting statistics. I will present the history of the inhabitants, and I will show how they 

preserve their traditions. Which properties can encourage the tourists to choose this area for a 

rural trip. 

 

In my researc I will do a questionnaire. After I got the answers I will know which are the most 

important things to the tourists. What they want to do? Where they search their destination? 

And what we have to develop if we want more satisfied tourist in our rural areas. At the end 

of my research I will make different programs to the different respondent categories.  
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Konzulens: Dr. Koncz Gábor  

adjunktus  

Agrár- és Környezettudományi Intézet  

 

Közösségfejlesztés szerepe Nyáregyháza településen 

 

Nyáregyháza Magyarország legfejlettebb területén, a Közép-Magyarországi Régióban 

fekszik. Mindössze 40 km távolságra helyezkedik el a főváros határától, és 20 km-re húzódik 

a fő közlekedési útvonalaktól. TDK dolgozatom témájának megválasztását a településben 

rejlő lehetőségek kiaknázatlansága és a közösségfejlesztésben megmutatkozó hiányosságok 

adták. 

 

A településen 7 civil szervezet és 3 egyházközség található, akik a maguk kis berkeiben 

szépen éldegélnek. A mai világban, mint mindannyian tudjuk a technológia fejlődésével 

információs társadalom lettünk. Az elidegenedés, a bizalmatlanság felé húz az emberiség. 

Többet beszélgetünk egymással eszközök segítségével, mint személyesen. Az ember 

személytelenné vált, a technológia kezdi meghaladni az emberi kapcsolatokat. Az igények az 

egekbe szöktek, miközben a szeretet kiszorult a családokból. A médiában is szinte minden 

napos a másik ember ellen történt cselekedek közvetítése, s közben a másik megsegítéséről 

szóló adás elenyésző. Régen, amikor még összetartó közösségek voltak, a lakosok egymást 

segítették, és nem egymást hátráltatták. Ezen történtek vezettek arra, hogy felmérjem a 

településen a közösségi összefogásban rejlő lehetőségeket, melynek céljából kérdőíves és 

interjús vizsgálatot is készítettem. Amíg nincs meg az aktív társadalom a településen, addig a 

vidékfejlesztés nem képes maradandót alkotni. A közösségi tudás és aktivitás mozgósítása 

lenne a cél a település fejlesztése érdekében, melyhez alapot adhatnának a meglévő helyi civil 

szervezetek, egyházközségek.  

 

Egy összetartó közösséggel a település belső erőforrásai hasznosulhatnak, a gazdaság és a 

település is könnyebben fejleszthető lenne. Hosszú távon gondolkozva, ha az emberek 

maguknak érzik a fejlesztést, sőt annak munkálataiban részt is vesznek, akkor arra generációk 

fognak vigyázni. A vidékfejlesztés célja a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása 

harmóniában az erőforrásokkal. Ezen célok csak rövid távúak maradnak, ha nincs összefogó 

lakosság.  TDK dolgozatomban ismertetem a közösségfejlesztés kialakulását, a helyi civil 

szervezetek és egyházközségek működését, és azok vezetőinek álláspontját. Példák 

említésével mutatom be a már megvalósult közösségfejlesztési projekteket. Megismertetem a 

lakosság elképzelését, véleményét. Felkutattam, hogy milyen társadalmi, környezeti 

problémába kapcsolódhatnának be a helyi lakosok, hogy milyennek tartják a település 

közösségének összefogását, a közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatát.  

 

Hiszek abban, hogy a település helyzetének javítása érdekében a lakosság kész a cselekedetre, 

csak el kell indítani a folyamatot. Hiszem, hogy a jó akarat minden emberben valahol mélyen 

megbújik, s saját települése érdekében kész szabadidejéről lemondani.  Remélem, hogy a 

dolgozatom példa értékűvé válhat minden település számára, hiszen mindenhol van közösség, 

melynek fejlesztése szükségeltetik.   
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Community Development of Nyáregyháza village 

 

Nyáregyháza located in the most developed region called Central Hungarian Region. 

This village is 40 kilometers from Budapest and 20 kilometers from the main through routes. 

I have chosen  this TDK exam subject because In my view there are some interest things in 

village facilities and community developmental wantigness. 

 

In the village there are seven civil organizations and three congregations, whom life in their 

round. In our word we know that with the technology development we had been in 

information majority. We speak more and more with tool, than privately. The people become 

impersonal and the technology will be above person contact. The require is in a starting raise 

and the love was lost from the family. The media is showing that the person has to do against 

other. A long time ago, when it was convergent communities, the local people help each other 

and don’t pull back. These situation cause that  asses the good facilities of the village, so i do 

questionnaires and interviews. While there isn’t an active society until the rural development 

don’t know create abiding things. The community knowledge and activities have been the 

final targets, which give good ultimate for the civil organizations and the congregations. 

 

With convergent society the village interior source and economy will slowly develop. 

If we think with long turns, the people feel the developments for themselves and generations 

will look after the work of develop. The rural development target for the rural person life I 

will respect the source. These targets will be for short terms if there is not any cohered 

society. In my di9ssertation I will review the community development involved and the 

function of local civic organizations and congregations. For example I will show community 

development projects. I will familiarize the local people there and suggestion. I searched that 

what human and environment problem join to the local people and what they think about the 

village community colligate and the rural development contact with society development. 

 

I believe that for the village the people can do, we only need to start this running. 

I believe that the good has in every people and towards their village declines their free times. I 

hope that my exam will be example value for every village, because every place has society 

which we must develop. 
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főiskolai docens 

intézetigazgató 

 

Szaktanácsadási tevékenység eredményességének felmérése egy adott település 

gazdálkodói között 

 

A tanácsadás része mindennapjainknak, tanácsot adunk másoknak és tanácsokat kapunk 

másoktól. A dolgozatomban röviden vázoltam a tanácsadás mezőgazdaságban alkalmazott 

jelentőségét, így közelítve meg választott témámat a Szaktanácsadást a mezőgazdaságban, 

amely nagyon fontos dolog egy jól működő gazdaság életében. Azért is választottam ezt a 

témát, mert úgy hiszem, hogy a gazdálkodó emberek jó része nincs tisztában a lehetőségeivel 

ezen a téren.  

Legfőképpen arra alapozom ezt, hogy több, hosszú évek óta a termőföldből élő emberrel 

beszélgettem és ekkor derült ki, hogy sokan nem is hallottak konkrétan a szaktanácsadásról, 

és akik hallottak is nem ismerik annyira, hogy igénybe is vegyék.  

Az elkészített kérdőívvel és személyes találkozással azt szeretném elérni, hogy a 

környezetemben élő gazdáknak tudásomhoz mérten bemutathassam a szaktanácsadást, 

felkeltsem az érdeklődésüket iránta.  

 

Dolgozatomban a Borsod megyei Tiszalúc Nagyközség gazdálkodóit kérdeztem, kérdőíven 

keresztül, a mezőgazdasági szaktanácsadáshoz fűződő viszonyukról. Kutatásaimra alapozva 

igyekeztem elkészíteni egy SWOT analízist a Mezőgazdasági Szaktanácsadásról, mint 

szolgáltatásról és táblázatba foglaltam az általam tapasztaltakat. Az elemzést a szolgáltatást 

igénybevevők helyzetére vonatkozóan készítettem el. 

 

A megkérdezett gazdálkodói csoport tulajdonképpen nem egy sajátos, különleges közösség. A 

vizsgálatot bármely szomszédos településre ki lehetne terjeszteni és merem állítani, hogy 

nagyon hasonló eredményt kapnánk. Sajnos, ahogy a kiértékelt kérdőívek és hosszas 

beszélgetések megmutatták, kevesen vannak tisztában azzal, hogy létezik a szaktanácsadás, 

sőt akik tudnak róla, ők sem ismerik igazán. Én ezt elsősorban az információ hiányának 

tulajdonítom. 

Javaslatom szerint közelebb kell hozni az emberekhez az információt és erre elsősorban egy 

erős, egységes szervezet képes, amely tömöríti mindazt és mindazokat, amire és akikre egy 

gazdának szüksége van. Itt kellene bekapcsolódnia a szaktanácsadásnak (integrálva minden 

tudást), mint igazi gazdabarát szolgáltatásnak és a szaktanácsadóknak, segítve a földből élők 

mindennapi küzdelmes életét.  
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Evaluating the efficiency of consultancy services to local businesses 

 

Consulting is an everyday issue. It stands for giving advice to and receiving some from other 

people. My essay starts out with a brief introduction of the significance of consultancy in 

agriculture and then moves on to my chosen topic Consultancy in Agriculture, an essential 

factor in the life of a prospering business. I chose this topic because I believe most farmers do 

not know how to benefit from this service. 

This opinion of mine is chiefy grounded on the experience I have gained from conversations 

with several countrymen. I had to realize many of them had never heard of consultancy and 

those who had did not know it well enough to exploit it. My intention with the completion of 

questionnaires and personal encounters was to introduce farmers in my environment to the 

land of consultancy and make them interested in the opportunities it has to offer. 

 

I have used questionnaires to interview farmers of Tiszaluc Township in BAZ County, 

Hungary about their understanding of agricultural consultancy. Based on my research I have 

made up a SWOT analysis on Agricultural Consultancy as a service, including the details in 

tables. I have made the analysis taking the standing of those already using this service into 

account. 

 

The farmers I have interviewed do not in fact make a specific community. The survey could 

have been extended to any neighbouring settlement and I daresay the results would be pretty 

much the same. Unfortunately, the evaluated questionnaires and long talks suggest that very 

few of the people concerned were aware of the existence of consultancy and those who did 

had rather vague ideas thereof. I put this down primarily to a lack of information. 

 

Therefore I suggest information should be brought closer to people. However, this could only 

be done by a powerful and monolithic organization that holds together everything and 

everyone that and whom a successful farmer may need. This is where consultancy, this 

farmer-friendly service should enter, integrating all relevant knowledge with a view to assist 

those living on agriculture in coping with the challenges their hard life poses.   
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Agrár- és Környezettudományi Intézet 

 

A gyógynövény ágazatra építhető falusi turizmus 

 

Napjainkban a gyógynövény készítmények egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, az 

irántuk megnyilvánuló kereslet évente 10-15%-kal bővül. A gyógynövények gyűjtése és 

termesztése szempontjából Magyarország is jelentős ökológiai potenciállal rendelkezik, az 

ország területén mintegy 330 gyógynövényfaj ismert, amelyek közül számos külföldön is 

keresett áru. Az Északi-középhegység a magyarországi gyógynövénytermesztés hat kiemelt 

övezete közé tartozik, amelyen belül egyedülálló ismertségre tett szert Bükkszentkereszt 

Szabó György bükki füvesember vezetésével. Bükkszentkereszt egyedi természetföldrajzi 

pozícióban fekszik a Bükki Nemzeti Park területén, amely mind a gyógynövények gyűjtése, 

mind a turizmus szempontjából kedvező, azonban nehézséget jelent az infrastruktúra hálózat 

kiépítése és a hagyományos gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása szempontjából. A 

faluban példaértékű a helyi erőforrások hasznosítása a gyógynövények gyűjtése, termesztése, 

feldolgozása és kereskedelme által. Az ágazat 20 fő állandó foglalkoztatását biztosítja, 

emellett idényszerű munkalehetőséget biztosít több mint 50 fő számára. Az ágazat mára 

meghatározó szerepet tölt be a helyi közösség szervezésében, a település turizmusában és 

marketing tevékenységében. A helyi gazdaságfejlesztés modern eszközeinek bevonásával 

ennek a szerepkörnek a megerősítését, térségi kiterjesztését fogalmaztuk meg. 
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The medical herb sector of the rural tourism 

 

The popularity of medicinal herb products is permanently on the increase. The demand for 

those increased 10-15 percent annually in the past years. Hungary has a meaningful ecological 

potential in point of gathering and culture of medicinal herbs. 330 medicinal herbal species 

are known in the territory of the country. Many herbal products are also requested in foreign 

countries. The North Hungarian Mountains is one of the six advantaged region of medicinal 

herbs production in Hungary. Bükkszentkereszt has a unique reputation within this region 

thanks to György Szabó “The Herbal Man of Bükk Mountains”. Bükkszentkereszt lies in a 

special geographical situation in the territory of Bükk National Park. It is advantageous for 

gathering medicinal plants and tourism. However it induces difficulties in establishment of 

infrastructure networks and in application of traditional economic development instruments. 

The utilization of local resources is exemplary in this village by gathering, cultivation, 

processing and trade of medicinal herbs. The sector ensures permanent workplace for 20 

people and seasonal employment for more than 50 people. The sector has a determining role 

in organization of local community, tourism and marketing activity of the settlement. The 

initiation of modern instruments of local economic development could strengthen this role 

and makes possible the regional adaptation.  
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