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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, Ambrus Andrea TDT titkárnak 

(aambrus@karolyrobert.hu). A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 100. 

(angol és magyar nyelvű absztrakttal együtt), míg a tanulmány leadásának határideje 2016. 

január 20. 

 

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

Robertus). 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2015. december 10. 

 

A tudományos cikk leadásának határideje:   2016. január 20. 

 

A pályázóknak a holnapról letölthető formai előírásoknak megfelelő tudományos cikket kell 

készíteniük, amelyet 2016. január 20-ig kell megküldeniük elektronikus formában Csernák 

József tanársegédnek (csernak@karolyrobert.hu).  
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Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin s.k. 

KRF TDT elnök 
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BATA MILÉNA 
III. évfolyam 

Gazdálkodás és menedzsment (BA), nappali tagozat, 5. félév 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

Konzulens: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin 

egyetemi tanár 

Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet 

Dr. Szabó-Benedek Andrea 

adjunktus 

Üzleti Tudományok Intézete 

Hogyan lehet élmény a munkavégzés? – Áramlat a munkahelyen 

Életünk nagy részét a munkahelyen töltjük, de hogyan lehet ezt az időt produktív, 

értékteremtő munkavégzésre fordítani? Mely tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy a munkát 

ne szükséges rosszként, hanem énünk egyfajta értékmérőjeként fogjuk fel? 

Összeegyeztethető-e a boldogság és a munkavégzés? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre 

keresem a választ. 

A munka fogalma mára felértékelődött a pár generációval ezelőtti felfogáshoz képest, de a 

kérdés továbbra is fennáll: azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk? 

Míg évtizedekkel ezelőtt elmosódott a határ a munka és a szabadidős tevékenységek között, 

manapság az előbbi azonban egyre inkább csak eszköz a megélhetés biztosítására és kezdi 

elveszíteni azt a többletértéket az emberek számára, mely önbecsülésük alapját képezheti. 

Csíkszentmihályi Mihály méltán legismertebb és legelismertebb boldogságkutató többek 

között olyan jellegű kutatásokat is végzett, melyek az általa Flowként definiált áramlatélmény 

munkahelyi megélésére irányultak. Mára követőivel együtt számos eredményt tudhat 

magáénak a témában és számos tréner, tanácsadással foglalkozó cég ismeri és alkalmazza 

elméletét.  

Kutatásom során eddigi tanulmányaimra és szakirodalmi forrásokra támaszkodva vizsgálom a 

munkavállalók munkahely választási attitűdjeit, személyes motivációit és ezek egyes 

összefüggéseit. Ehhez szekunder és primer kutatási módszereket is felhasználok kérdőívezés 

és mélyinterjú készítés formájában, melyek alátámaszthatják azt az elképzelést, miszerint a 

pénz manapság a munkavállalók egyik fő motiváló tényezője, illetve, hogy a válaszadók által 

fontosnak ítélt személyes szükségletek munkahelyen való kielégíthetősége alapvetően 

meghatározza a Flow munka közben való megélését.  Eredményeimet leíró statisztikával és az 

egyes tényezők közötti összefüggések feltárására alkalmas statisztikai módszerekkel 

igazolom, hogy minél szélesebb képet kapjak ennek az igen szubjektív jelenségnek 

munkahelyi vonatkozásairól. Jelen kutatásomat a jövőben is szeretném tovább vinni és a 

vezetők ösztönzési módszereit, illetve azok hatékonyságát szeretném vizsgálni a 

munkavállalók körében. 
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How can we enjoy our job? – Flow at the workplace 

We spend much time in our lives at work, but how could this time be devoted to productive, 

value-adding work? What factors contribute to realize that work is not „necessary bad”, but it 

is a measure of value for ourselves? Does happiness and working compatible to each other? In 

my thesys, I am looking for the answers to these questions. 

The concept of work has appreciated, but the question remains: we live to work, or we work 

to live? While decades ago there were blurred lines between work and leisure activities, 

nowadays the former is only a resource to ensure people livelihoods and it is going to lose the 

added value, which could be the basis of self-esteem. 

Mihaly Csikszentmihalyi deserved to be one of the best-known and most respected happiness 

researchers. Among others, he also conducted researches, which are directed to Flow at the 

workplace – as he defined the phenomenon. Today, he and his followers have many results in 

the theme and trainers, consulting firms are knows and applies his theory. 

My research is based on my studies and literature sources, which helped me to examine the 

employees job selection attitudes, motivations and the correlation between these factors. I 

used primary and secondary research methods in the form of questionnaires and interviews, 

which could support the idea that today money is one of the main motivating factor for 

workers, and it justifies that personal needs have to be satisfied by workers in the workplace, 

not just in the private life, because it is fundamentally determine the Flow at work. I analyzed 

my results with different statistical methods to get a wider picture of this very subjective 

phenomenon at work aspects. In the future, I would like to deepen my research and I want to 

examine the methods of encouraging employees by the leaders. 
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ERDÉLYI KATALIN 
IV. évfolyam 

Gazdaságinformatikus szak 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens tanár: Dr. Racskó Péter 

egyetemi docens 

Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet 

 

Kísérlet a felhasználó azonosítására internetes böngészési szokásainak egyedi mintázata 

alapján 

 

Egyre nyilvánvalóbb, hogy digitális korunkban soha nem látott könnyedséggel hozzá lehet 

jutni mások személyes adataihoz, felhasználásuknak, továbbításuknak földrajzi akadálya 

nincs, a velük való kereskedelem valós, reális probléma, ami ellen nap, mint nap küzdeni kell, 

és aminek ellenszere csupán a tudás lehet.   

 

Amikor informatikai tanulmányaim során eljutottam ahhoz az axiomatikus feltételezéshez, 

hogy az internetet böngésző felhasználó meglátogatott weboldalainak összetétele egyedi, 

azonnal feltámadt bennem a kutatási ösztön. Mert tudom, hogy ami egyedi - legyen az fizikai 

jelenség, tárgy vagy ember -, az azonosítható: az azonosítással kiléte és sajátosságai 

megismerhetővé, viselkedése kiszámíthatóvá, egyesek szerint előre jelezhetővé válik. Ez a 

tény áll a napjainkra óriásira duzzadt piaci szektor, az üzleti intelligencia érdeklődésének 

középpontjában is. 

 

Természetesen a böngészési előzmények vizsgálatának legális, főképp publikus módszere 

nem létezik, mert a személyes adatfeldolgozáshoz az adatalany engedélye szükséges. Így nem 

is tudjuk, milyen pontos személyiségprofil készíthető egy ember internetes aktivitásának 

elemzése által, az viszont biztosnak látszik, hogy az adatkezeléssel megbízott nagyvállalatok 

titokban, haszonszerzési céllal, kifinomult adatbányászati módszerek alkalmazásával 

profilíroznak bennünket.  

 

Tudományos kíváncsiságtól vezérelve tettem kísérletet a böngészési adatok elemzési 

relevanciájának kiderítésére 5 személy 3 havi böngészési adatainak nyomon követésével. Ez 

több mint 100 ezer nyers rekord és körülbelül 2 ezer-féle honlap informatikai-analitikai 

feldolgozását jelentette különféle, az internetről ingyenesen letölthető, illetőleg egyedi 

fejlesztésű, adattisztításra, -elemzésre és -vizualizálásra szolgáló szoftverek alkalmazásával. 

Végső soron arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a böngészési adatok elemzése által 

milyen mértékű bepillantás nyerhető egy ember privátszférájába. 

 

Kutatásommal a magánélet és a személyes adatok értékére, védelmének fontosságára 

szeretném felhívni a figyelmet.  
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An attempt to identify the user based Internet browsing habits that have  unique pattern 

 

It is increasingly evident, that in our digital age the personal data of people can be obtained 

quite easily, also their user member status, conveyance have no geographical obstacles and 

commercial use is a realistic problem and we must fight against that. 

 

During my studies I made the the axiomatic conclusion that the set of web pages visited by an 

Internet user is individual, and this provoked in me the instinct of investigation immediately. 

Because if you know something individual – a  physical phenomena, object or people- it can 

be identified: by the identification its identity the characteristics become recognizable, you 

can calculate the behaviour, according to the   opinion of some people it becomeseven 

predictable. 

This fact is in the focus of the enormousmarket sectorand business intelligence today. 

 

Of course, the legal analysis of browsing history, especially public methods do not exist, 

because for the processing of personal data the subject's consent is requred. So, we don’t 

know, how to make an exact personality profile, based on a person’s internet activity, in turn, 

it seems obvious,  that big companies, who are responsible for the data management, use 

sophisticated data mining techniques for developing secret profiles of their customers.  

 

My curiosity guided me to set up an experiment to determine the relevance of browsing data 

analysis of 5 person’s 3-month history of web surfing. The collected dataset contained more 

than 100 thousand raw records, this means about two thousand web site’s information-

analytical processing, using a variety of software, part of which can be downloaded from 

Internet for free or use of proprietary, data cleaning, analysis and visualization softwares. At 

the end I wanted to get an answare to the question how deeply can one penetrate in other 

people’s private sphere.  

 

With the research I would like to draw attention to the importance of the value and protection 

of the private life and personal data. 
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GEBEFÜGI RITA 

III. ciklus 

Gazdasági mérnöki szak távoktatási tagozat III. ciklus 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Erdélyi Tamás 

főiskolai docens 

Üzleti Tudományok Intézete 
 

Lakossági jelzáloghitelezés a válság előtt, és azt követően 

 

 

Témaválasztásom időszerűségét az adja, hogy a devizahitel problémája a Magyarországi 

lakosság jelentős részét érinti, és nehezíti meg mindennapjait. Számos kormányzati intézkedés 

készült a devizaadósok megsegítésére, melyek még napjainkban is zajlanak. 

 

Bemutatom a hazai bankok hitelezési politikájának alakulását a válságot megelőző években, 

majd a szabályozói környezet változásának a hatásait a háztartásokra, közvetítői partnerekre, 

és a gazdaságra. Dolgozatomban bemutatom az otthonvédelmi és az országvédelmi akcióterv 

keretén belül hozott rendelkezéseket, és vizsgálom ezek hatásait. 

 

Primer kutatáson keresztül kérdőíves formában felmérést végeztem, ahol a dolgozatom fő 

kérdésére kerestem a választ, miszerint - A kormányzati intézkedések a devizaadósok 

megsegítésére, meghozták-e az elvárt eredményt? – 

 

Mélyinterjút készítettem egy közvetítő partneremmel, ahol arra kerestem a választ, hogy a 

közvetítői hálózat munkáját, milyen mértékben érintették a szigorítások, és ezek milyen 

hatással van a mindennapi munkáját tekintve.  

 

Összegzésként elmondhatom, hogy a 2008-ban kirobbant gazdasági válságért egyértelmű 

felelőst megnevezni nem lehet. Egyaránt felelős a kormányzat, a felügyelet, a pénzintézetek, 

de felelősség terheli a lakosságot is. A kormányzati intézkedéseket elemezve, sajnos nem 

minden eseten hozták meg az elvárt eredményt. 

  



Gazdasági Kérdések Szekció 

18 

 

 

 

Residential mortgage lending before and after crisis 

 

 

The topic of my thesis is actually actual as most of the Hungarian citizens are suffering from 

the issue caused by the foreign currency loans. The Hungarian government took some 

measures to assist and help the concerned debtors. 

And here, I demonstrate the domestic evolution of national banks‘ lending policy years before 

the recession, then the impact of regulatory environment on householders, 3
rd

 parties and 

economy in general. 

 

I’m my dissertation; I’m demonstrating the home security and national security action plan 

within the provision they brought and I examined their effects. 

 

During the primary research, I adopted a questionnaire method to answers all my queries, did 

the governmental measures taken on that topic really brought the expected help? 

 

Interviews were made with 3
rd

 parties with whom I was looking to identify how they were 

affected by those regulations. 

 

After all, no one can be taken as an unequivocal responsible for the 2008 recession. Neither 

the governance nor the banks can be taken for responsible, not even the citizens. Analyzing 

the government provisions and acts didn’t bring the expected result. 
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KOVÁCS KITTI 

III. évfolyam 

Gazdaságinformatikus BSc szak, nappali tagozat, 

 

NYILAS KITTI 

III. évfolyam 

Gazdaságinformatikus BSc szak, nappali tagozat, 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Dr. Bujdosó Zoltán 

főiskolai tanár 

Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet  

 

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet és informatikai rendszerének működése 

Magyarországon (az IT rendszer fejlesztésének támogatása a kutatások tekintetében) 

 

Dolgozatunk témájának a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek informatikai 

hátterét, támogatottságát jelöltük ki. Összekapcsoljuk azt a két területet-, a turizmust és az 

informatikát-, amelyet korábbi és jelenlegi tanulmányaink során megismertünk, 

megkedveltünk.  

 

Napjainkban az informatika eszközei nélkül elképzelhetetlen a piacon való érvényesülés, 

legyen szó akár egy vállalkozás, akár egy szervezet hatékony működtetéséről jelentős szerepet 

játszik a mindennapok során. Egy TDM szervezet életében is, a megalakulástól egészen a 

működésig kulcsszerepet játszik. Szükséges a szervezetek és a tagok közti kommunikációhoz, 

a naprakész adatbázisok létrehozásához, az információk hatékony és gyors rögzítéséhez, 

továbbításához, visszakereséséhez. De elengedhetetlen az értékesítéshez is, hiszen napjainkra 

az online kereskedelem a mindennapok részévé vált. 

 

A dolgozat elején olyan turisztikai alapfogalmakkal ismerkedhetünk meg, mint a desztináció, 

megtudhatjuk mik is azok a desztináció menedzsment szervezetek, mik a céljai, feladata, 

hogyan működhetnek sikeresen. Illetve a hatékony működésükhöz milyen informatikai 

rendszerek állnak rendelkezésükre, és melyek a leendő fejlesztési területei ezeknek a 

rendszereknek. 

 

A primer kutatás mélyinterjút és elektronikus alapú kérdőíves megkérdezést foglal magába. A 

mélyinterjút Szabolcs Zoltánnal a Chrome Kreatív Munkák Kft. értékesítési menedzserével 

készítettük. Továbbá két kérdőívet állítottunk össze, egyet a TDM menedzserek, egyet pedig a 

TDM tagok részére. A kérdőívek eredményeit saját webes felületű alkalmazásunkon 

bemutatjuk és hozzáférhetővé tesszük a kitöltők számára. 

 

Reméljük a dolgozat végére nyilvánvalóvá válik, hogy nem két teljesen távoli, hanem két 

egymástól elválaszthatatlan területről van szó. 
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The Tourism Destination Management Organisation and Operation of the IT system in 

Hungary (IT system to support the development from the point of view of studies) 

 

We have chosen for our thesis the topic of IT background and support of Tourism Destination 

Management organizations. Our aim was to combine the two fields, tourism and information 

technology that we have got familiar with and liked during our previous and current studies. 

 

In these days it is unimaginable to be successful in the market without the tools of information 

technology, speaking about either effective operation of a business or an organization, these 

tools play important role in our ordinary life, as well as in the operation of a Tourism 

Destination Management organization. It is necessary for the communication among the 

organization and members, for creating an updated database, for fixing, forwarding and 

looking for the information quickly and efficiently. However, it is also essential in sales since 

online commerce has become a part of everyday life. 

 

At the beginning of this thesis tourism concepts as destination are discussed we will get 

familiar with destination management organizations, its goals, tasks and their successful 

operation. At the same time we will describe what effective tools of IT systems and which 

developing possibilities are available.  

 

Primary research contains deep interviews and based of electronic questionnaires. We 

conducted deep interviews with Zoltán Szabolcs, the Sales Manager of Chrome Creative 

Work Ltd. Furthermore, we compiled two questionnaires, one for managers of TDMs and one 

for the members of TDMs. The results of the questionnaires will be presented on our own 

developed web-based application and to make available them to the respondents. 

 

By the end of the work it becomes hopefully evident that the two areas are rather inseparable 

than completely far-away from each other.   
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Az etikus és bizalmi magatartás vizsgálata az Észak-magyarországi Régió KKV 

szektorában egy konkrét felmérés adatai alapján 

„Vajon minden esetben a bizalom és az etikus magatartás dominál az üzletek megkötésében?” 

Dolgozatunk célja, hogy a kérdéskörrel a tudomány és a statisztika eszköztárát felhasználva 

foglalkozzunk. Kutatásunk irodalmi áttekintésben először definiálnunk kell, hogy mit is 

értünk kis-és középvállalkozásokon-, illetve a Statisztikai Hivatal adatai felhasználásával 

meghatározzuk, hogy a magyar gazdaságban, illetve az Észak-Magyarországi régió 

gazdaságában, milyen szerepet is töltenek be a kis-és középvállalkozások. SWOT-elemzés 

segítségével rávilágítunk az aktuális helyzetükre, illetve a még kiaknázatlan lehetőségeikre. 

Az Európai Bizottság 2010-ben tette közzé az Európai Unió új, 2020-as stratégiáját, mely az 

„Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” címet viseli. Ezzel egy 

átfogó képet kaphatunk arról, hogy az Európai Unió milyen eszközökhöz kíván nyúlni, hogy 

dinamikus javulást érjen el a vállalkozások szintjén. Vizsgáljuk Magyarország Partnerségi 

Megállapodását is, ami a 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozik. Ezek a szakirodalmi 

források jelenleg, ugyan még csak tervek, de dolgozatunkban nem csak a jövőt szeretnénk 

ismertetni, hanem aktuális gazdasági híreket és szakvéleményeket felhasználva kívánjuk 

bemutatni az Észak-magyarországi kis-és középvállalkozások helyzetét. Forrásaink közt 

külföldi hírek és szakvélemények is szerepelni fognak, hiszen fontosnak tartjuk, hogy több 

szemszögből mutassuk be a témakört.  

250 mintából álló primer kutatás adatait használjuk fel, melyben vállalkozások, egyéni 

vállalkozók és őstermelők is szerepelnek. A kérdőív kutatja a meglévő kapcsolati tőke, 

innováció, vállalkozói magatartás és a bizalom kérdéskörét. Módszertanilag a leíró 

statisztikák mellett főként varianciaanalízist (ANOVA), regresszió, kereszttábla elemzést, 

illetve a többváltozós statisztikai módszerek közül faktor és klaszter analízist alkalmaztunk. 

Várakozásaink szerint a bizalom napi szinten jelen lévő fogalom és igen is nagyban tudja 

befolyásolni a vállalkozások jelenlegi és későbbi tevékenységeit. Bár elképzelhető, hogy 

fennáll a bizalmatlanság egy-egy partnerrel kapcsolatban, de ez nem feltétlenül érinti a 

későbbi együttműködéseket. 

Vizsgálataink során rend szerint azon az állásponton leszünk, hogy nem egy-egy megyére kell 

leszűkítenünk a vizsgálatot, hanem régió szinten kell gondolkodni, mert az egyébként is 

hátrányos helyzetű térség problémáira legalább régió szinten érdemes megoldást keresni. 
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Kutatásunk fő célja, hogy megismertessük az ország egyik leghátrányosabb helyzetben lévő 

régiójának gazdasági helyzetét és azon belül is bemutassuk a kis-és középvállalkozási szektor 

jellemzőit kitérve arra, hogy milyen vezetői irányelvek, partnerkapcsolati hálók befolyásolják 

azt. Célunk, hogy a bizalom és az etikus üzleti magatartás kérdéskörét vizsgálva aktuális 

képet kapjunk arról, hogy mennyire fontos a mai világban a meglévő kapcsolati tőke, bizalom 

és ennek figyelembevételével mennyire hajlandóak a vállalkozások innovációs eszközökhöz 

nyúlni, hogy a fejlődés útján haladjanak. 

 

Scientific study based on specific survey data of the fiduciary and ethical behavior in the 

SME sector of the region of Northern Hungary  

„Does in every case, trust and ethical behavior dominates the conclusion of business 

transactions?” This dissertation aims to deal with the question using scientific and statistics 

tools.  In our research we should first define what we mean by small and medium-sized 

enterprises, and using data supplied by the National Office of Statistical Data of Hungary we 

need to examine the role played by small and medium-sized enterprises in the Hungarian 

economy and specifically in the economy of the region of Northern Hungary.  

 

Use of a SWOT analysis can help us to shed light on the current situation and on the untapped 

opportunities we have. The European Commission has published in 2010 the new 2020 

strategy of the European Union, which bear the title „Europe 2020 for a smart and sustainable 

and inclusive growth ". This document can give us a comprehensive picture of how the 

European Union intends to reach dynamic improvements in business life. We examine the 

Partnership Agreement of Hungary, which covers the development period from 2014 till 

2020. The professional literature at present, is only a plan, but our intent is not related only 

into the future, we are looking forward to illustrate the situation of small and medium 

enterprises in the region of Northern Hungary using current economic news and advice as 

well. Because we consider important to introduce multiple perspectives on the topic, among 

our sources we use documents of foreign news and media. 

We use 250 samples from a primary research data, in which businesses, entrepreneurs and 

original producers will appear. The survey explores the issue of trust, existing social capital, 

innovation and entrepreneurship. In our methodology we use mainly descriptive statistics,  

analysis of variance (ANOVA), regression, cross-table analysis and from the multivariate 

statistical methods we use  factor and cluster analysis. 

We expect the concept of trust is very well known and can make a real difference on a daily 

basis, can greatly influence current and future activities of the active companies. Although it 

is possible that there is a lack of confidence in relation to a certain partner, but that does not 

necessarily affects future cooperation. 

We will keep to the opinion in our research that scientific tests can not be narrowed down to a 

single county, we need to think about the issues in a regional level, and find solutions for the 

issues of and already disadvantaged region. 

The main goal of our research is to acquaint the economic situation of the country's most 

disadvantaged region, to show characteristics of the small and medium enterprise sector 

including information on leadership guidelines and partner relationship networks. We are 

dedicated to examine the issue of trust and ethical business conduct, how important it is in 

today's world of existing social capitals, trust and willingness to use innovative tools of 

business to reach out and forge the road to development.  

  



Gazdasági Kérdések Szekció 

23 

 

SEBESTYÉN BENCE 

IV. évfolyam 

Gazdálkodás és menedzsment BA szak, nappali tagozat, 7. félév 

 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 

 

Konzulens: Zakár Tivadar 

gazdasági tanár 

Üzleti Tudományok intézete 

 

 

A technikai elemzés megbízhatóságának empirikus vizsgálata 

 

 

A tőzsdei elemzés két alapvető módszere a technikai elemzés és a fundamentális elemzés. 

Örök vitatémát szolgáltat a két elemzési módszer egymáshoz való viszonya, lehet-e 

megalapozott befektetési döntést hozni csupán az egyik módszer felhasználásával vagy 

mindenképpen kombinálni kell a kettőt.  

 

Dolgozatomban kizárólag a technikai elemzés módszertana alapján hozott döntések 

megbízhatóságát vizsgálom, hiszen a technikai elemzés legkomolyabb kritikájaként a 

megbízhatatlanságot szokták megemlíteni. Közel három éve foglalkozom technikai és 

fundamentális elemzéssel és ez idő alatt aktívan foglalkoztatott a kérdés: valójában mennyire 

megbízható az a döntés melyet kizárólag a technikai elemzés módszertanát felhasználva 

hozunk? Erre a fő kérdésre keresem a választ dolgozatomban, melynek megválaszolására az 

árfolyamalakzatok vizsgálata adja meg a választ kutatásom folyamán.  Ebben a témakörben 

még kevés megbízható információval rendelkezünk, ezért a technikai elemzésen alapuló 

döntések megalapozásához szükségesnek tartottam a tesztelés elvégzését. 

 

Kutatásom során a három kiemelkedő európai részvényindexben található részvényeken 

tesztelem a technikai alakzatok megbízhatóságát. A három vizsgált index a német DAX 30, a 

brit FTSE 100 és a francia CAC 40 index. A 170 részvényt lefedő vizsgálat során a főbb 

árfolyamalakzatokat keresem a historikus árfolyamgrafikonokon és az alakzatokhoz tartozó 

célárszámítások után vizsgálom a célárak megvalósulásának valószínűségét idősíkonként, 

alakzatonként illetve részvényenként. A vizsgálat során fontos szempontként jelenik meg, 

hogy teljesül-e az alakzat alapján számított célár, belépési és célár szintek közötti kapcsolatok 

vizsgálata, az árfolyamalakzat kialakulásának ideje valamint a célár eléréséig vagy 

csúcspont/mélypont eléréséig eltelt idő.  A tesztelésnek köszönhetően piaconként, 

részvényenként és alakzatonként is megfigyelhető mennyire adnak megbízható jelzéseket az 

árfolyamalakzatok.  
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Empirical examination of the reliability of technical analysis 
 

 

The two basic methods of stock market analysis are technical analysis and fundamental 

analysis. There is a perpetual discussion about the relationship betweem the two analysis 

methods. Can we use only one method effectively or we have to combine these methods. 

There are lot of followers of the technical and fundamental analysis, technical analysis is 

rather used by individual investors, fundamental analysis is rather used by professional 

investors. 

 

Unreliability is the most often mentioned criticism about the technical analysis. I have dealt 

with technical and fundamental analysis for nearly three years and during this time I was 

thinking about the question: How reliable our decision if we use just the technical analysis? 

I’m looking for an answer in my research by using the technical patterns. On this topic, there 

is little reliable information available, thus laying the foundations for decisions based on 

technical analysis, it is necessary to carry out the testing. 

 

During my research, the three biggest European stock index and the outstanding shares has 

been tested by technical patterns reliability. The three examined stock index are: the German 

DAX 30 index, the UK's FTSE 100 and the French CAC 40 index. The study covers 170 

shares, during the research I’m looking for technical patterns on the historical graphs for 

target pricing and after the examination we can see the probabilities per market, per timeline, 

per patterns or per share. Due to testing method observed how can we trust in the signs of 

technical analysis. 
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A felnőttoktatásban való részvételt befolyásoló tényezők és az oktatás hatása a Miskolc 

vonzáskörzetében élők munkaerő-piaci helyzetére 

 

Kutatásom során a munkanélküliség és a felnőttoktatás kapcsolatát vizsgáltam a Miskolci 

kistérségben. Miskolc egy olyan régió központja, ahol a munkanélküliségi ráta a 

legmagasabbak, a foglalkoztatási ráta pedig a legalacsonyabbak közé tartozik az országban. 

Az 1990-es évek óta, azaz a rendszerváltás óta a munkahely megszűnéssekkel szemben nem 

kezdődött el ezt egy ellensúlyozó folyamat. Az elmúlt öt évben rohamosan megnőtt a 

felnőttoktatás iránti kereslet mind a térségben, mind az országban. Ennek egyik oka a 

munkanélküliség magas szintje, azonban a részvételt meghatározza az iskolavégzettség, a 

távolság az oktatási intézménytől, a szülők iskola végzettsége, a nem, a jövedelem, a 

munkáltató és a jelenlegi munkaügyi státusz. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy 

mely tényezők vannak a legnagyobb hatással a továbbtanulási szándékra. Fontos feltárni, 

hogy kik választják inkább a 8 általános iskolára épülő és kik az érettségire épülő képzéseket. 

Az iskolai végzettség mellett megvizsgáltam a bér, a nem és az elhelyezkedés befolyásoló 

szerepét és hogy kik tudnak önköltséges formában is tanulni és kik kizárólag államilag 

finanszírozott formát választani. 

A kutatás kiterjedt arra is, hogy az iskolarendszerű vagy az iskolarendszeren kívüli oktatást 

részesítik előnyben a felnőttoktatásban résztvevők, és hogy mely képzési típussal tudnak a 

legjobban elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A megkérdezettek számos szakon és 

szakterületen végeznek vagy végeztek tanulmányokat, esetleg egy időben több szakon is 

képzik magukat.  

Hipotéziseim igazolására, vagy cáfolására számos vizsgálatot végeztem, irodalomelemzést, 

statisztikai adatok kielemzését és a kérdőíves adatok feldolgozását, analizálását. Az elméleti 

háttér megalapozásához számos magyar és idegen nyelvű könyvet, tudományos cikket 

kiértékeltem. A térségben élők kerültek megkérdezésre ez a létszám meghaladta a 2000 főt. 

Az adatok kiértékelését IBM SPSS Statistics 20 és Microsoft Excel 2007 programot 

használtam fel. A Miskolci agglomeráció és Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai 

elemzését a Központi Statisztikai Hivatal adataival végeztem. 

A munkanélküliek leggyakrabban alacsony iskolai végzettséggel, azaz 8 általános iskolai 

végzettséggel, vagy annál kevesebbel rendelkeztek. A térségben a fizikai álláskeresők vannak 

többségben a szellemi foglalkozásukkal szemben. Nagyon magas a tartós munkanélküliség 

aránya és közöttük a nők aránya a nagyobb, a munkanélküliek egyharmada egy éven túli 

álláskereső a térségben. 

A kutatásom célja az volt, hogy rátaláljak arra a sarkalatos befolyásoló tényezőre, ami 

közrejátszik a felnőttoktatásba való becsatlakozáshoz, és hogy mi alapján képzik magukat a 

résztvevők, mi alapján választanak szakot, szakterületet. A férfiak vagy a hölgyek tanulnak 

többen a felnőttoktatásban, és hogy mivel lehetne őket ösztökélni, hogy nem csak az anyagi 

helyzetük javulhat az oktatásban résztvevőknek, hanem a munkaerő-piaci pozíciójuk is 

stabilabbá válhat.   
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Determining factors of participation in adult education and the effects of the education 

on labour market situation of inhabitants in agglomeration of Miskolc  

 

In the course of my research I studied the connection between unemployment and adult 

education in Miskolc small region. Miskolc is the centre of a NUTS 2 region where the 

unemployment rates are the highest while the employment rates are the lowest in Hungary. 

After the democratic transformation the termination of workplaces was not counterbalanced 

by establishment of new place of employment. In the past five years the demand concerning 

adult education increased rapidly in the region and in the country too. One reason of these is 

the high level of unemployment. However the participation is determined by educational 

qualification, distance from educational institution, qualification of the parents, gender, 

income, employer and employment status. In my paper I am looking for the answer to that, 

which actor has the greatest impact on the intention of continuing education. It is important to 

explore that who choose the raining based on primary and high-school graduation. Beside the 

education level I examined the influential role of wage, gender, finding employment and who 

can learn in self-financing or only in publicly funded form. 

I studied that the education is preferred within or outside school system by participants in 

adult education and what raining categories are the most successful in labour market. The 

people I asked carried out studies in many fields and professions, maybe more specialty in 

parallel. 

To verify or disprove my hypotheses I made several studies: analysis of literature and 

statistical data, collecting, processing and analysing data from questionnaire survey. To lay 

the theoretical background of the research I evaluated numerous scientific books and articles 

in Hungarian and foreign languages. More than 2000 people were involved in query who 

lived in agglomeration of Miskolc. The analyses were made by the means of IBM SPSS 

Statistics 20 and Microsoft Excel 2007 software. The statistical analysis of the Miskolc 

agglomeration and Borsod-Abaúj-Zemplén County I performed on the based a Hungarian 

Central Statistical Office. 

Most commonly the unemployed persons have low, namely primary school graduation or less. 

In terms of occupational status the unemployed persons who have physical occupation are in 

majority to people with intellectual occupation in the region. The ratio of long-term 

unemployment is very high in the region and among them the proportion of women is greater. 

One third of unemployed persons is in this status more than a year. 

The aim of my research was to discover the cardinal determinants that are influencing the 

entry to adult education and what are the reasons of choice for special fields and professions. 

Women or men learn in greater number in adult education? What are the inspiring factors of 

participation? The education may have positive implications not only to financial situation but 

long-term labour market position too. 
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Az élelmiszeripar és élelmiszerbiztonság helyzete Magyarországon 

 

Alapvető szükségleteink közé tartozik az, hogy együnk, de természetesen nem 

mindegy, hogy mennyit és mit. Sajnos sokan vannak, akik nem tudnak megfelelő 

mennyiségű élelmiszerhez jutni, azonban rengeteg szervezet alakult ennek 

kiküszöbölése végett. Viszont az élelmiszerek, amiket elfogyasztunk nagyon fontos, 

hogy minőségileg is rendben legyenek. Számos törvény, jogszabály fogalmazza meg 

azt, hogy az élelmiszer mitől lesz biztonságos, tehát nem okoz megbetegedést, illetve 

halált. Több szervezet is alakult az élelmiszerek minőségének ellenőrzése céljából, 

valamint a körülmények ellenőrzése miatt. 

Szakdolgozatomban bemutatom az élelmiszeripar, illetve az élelmiszerbiztonság 

alakulását és a főbb, ezeket érintő változásokat Magyarországon.  

Annak érdekében, hogy életszerűbb legyen a dolgozatom és mélyebben betekintést 

nyerjünk ezen területre, interjút készítettem három szakemberrel: Dr. Nagy Lajossal, 

Nánásiné Ilcsik Judittal, valamint Nagy Zoltánnal. Nem csak Magyarországon, hanem 

a világon mindenhol egyre nagyobb figyelmet kap az élelmiszeripar és az élelmiszer-

biztonság. Többek között ezért is választottam ezt a területet szakdolgozatom témájául.  

 

Az élelmiszerbiztonság véleményem szerint egy szubjektív fogalom. Mégis úgy 

gondolom, hogy a jövőben a modern oktatásnak, képzésnek és ismeretterjesztésnek 

lenne kiemelkedően fontos szerepe abban, hogy elkezdődjön a társadalmi 

szemléletformálás.  

Elsősorban a negatívumokat kellene kiküszöbölni, mint például a feketegazdaság 

jelenlétét, a hamisításokat, valamint a csalások teredését.  Ezekben rendkívül fontos 

szerepe van a politikai és gazdasági tényezőknek.  

Ezeknél is súlyosabb problémák a népességnövekedés, környezeti tényezők, éghajlati 

változások és jogi tényezők, amikre az előzőeknél is nagyobb figyelmet kell fordítani 

és kizárólag összefogással alakíthatók.  

Ezekből a tényezőkből is látni, hogy az élelmiszeripar és élelmiszerbiztonság egy ki 

nem meríthető témakör, amivel folyamatosan foglalkozni kell.  

 

Végül véleményem szerint a legfontosabb az összefogás. Mindennél fontosabb 

tudatosítani mindenkiben, aki az élelmiszeripar területén dolgozik, hogy a fogyasztó a 

legfontosabb. És mindannyian fogyasztók vagyunk, így elsősorban magunkban, majd 

másoknak kell tudatosítani az összefogás fontosságát. 
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The Food Industry and Food Safety in Hungary 

 

Eating belongs to our basic needs, but, of course, it is very important what to eat and how 

much to eat. Unfortunately, there are a lot of people who are unable to receive the sufficient 

amount of food; however, numerous organizations have been set up to solve this problem.  

However, it is very important that the foods we eat are quality foods.  There are a lot of rules 

and regulations saying what makes food safe, that is, it does not do any harm or cause death. 

More organizations have been set up to check food quality and conditions.  

In my thesis I present the development and the major changes of food industry and food 

safety in Hungary.  

To make my thesis more life-like and to get a closer look at this field, I had an interview with 

three experts, namely Dr. Lajos Nagy, Mrs Nánási Judittal Ilcsik and  Zoltán Nagy. 

The food industry and food safety is getting more and more attention not only in Hungary but 

all over the world also. That is one of the reasons why I have chosen this topic for my thesis.  

 

To my mind, food safety is a subjective notion. However, I think that modern education, 

training and popularizing science would have an outstandingly important role in the future to 

make people think differently.  

First of all, we should get rid of the negative things such as black economy, and the spread of 

forgery and fraudulence. Political and economic factors have extremely important roles in 

these things.  

There are even more serious problems than these, for example, overpopulation, environmental 

factors, climate changes and legislation factors that should receive more attention and which 

can be formed only by working together.  

From these factors it can be seen that the question of the food industry and food safety is a 

inexhaustible topic that we should deal with constantly.  

 

Finally, in my opinion, the most important thing is team work. The most important thing is to 

make everyone who works in the field of the food industry aware that the consumer is the 

most important. And considering that we are all consumers, the most important is to make 

ourselves first then others aware that we should join forces.   
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A Magyar vadászat és vadgazdálkodás vidékfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 

 

Magyarország területének közel 65%-án mezőgazdasági művelés folyik, amely igen nagy 

hatással van a biológiai sokféleségre. Korábban – a kor szellemének megfelelően - úgy 

tekintettünk erre a területre, mint aminek kizárólagos feladata az élelmiszertermelés. Ezt a célt 

szem előtt tartva mezőgazdasági nagyüzemek minden más szempontot háttérbe szorítva 

gazdálkodtak, gondot okozva ezzel a vadgazdálkodásnak, és a környezetvédelemnek is. A 

fent leírtakkal ellentétben-dolgozatomban be szeretném mutatni, hogy a területi átfedést 

mutató agrárágazatok együtt egymást kiegészítve jobban prosperálhatnának, mint külön-

külön. Mindezt a Vadgazdálkodás vidékfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatán keresztül 

kívánom szemléltetni. Mert a vadállomány fenntartásával, védelmével, hasznosításával 

foglalkozó vadgazdálkodás, véleményem szerint jelentős szerepet tölthetne be a vidéki 

térségek életében, megfelelő koordinálás mellett. Szoros összefüggésben van a turizmussal és 

más, vidéki megélhetését biztosító ágazatokkal, például a mezőgazdasággal, 

erdőgazdálkodással, a vidékhez köthető kulturális, természeti értékek megőrzésével.  

Munkámban online kérdőíves felmérést végeztem a magyar lakosság körében. A 268 

megkérdezettet az internet segítségével saját kapcsolati hálómon keresztül értem el, a 

válaszadók csoportja azonban jóval szélesebb volt, mint a saját közvetlen ismerőseim köre. 

A kérdések a vadászturizmus kérdéskörére, a vadgazdálkodás és a vidékfejlesztés 

kapcsolatára és vadhúsfogyasztási szokásokra irányultak. A megkérdezettek 24,9 %-a szerint 

a jellemzően passzív kapcsolt turisztikai szolgáltatásokat vennék igénybe a vadászturisták, 

míg 35,51 %-uk inkább úgy gondolja, hogy az aktív és passzív turisztikai termékekre együtt 

nagyobb kereslet lenne, 39,51 %-uk más véleménye van a kérdésről. Azoknak a kitöltőknek, 

akik havi rendszerességgel fogyasztanak vadhúst, jellemzően az étrendjük fele-fele aranyát 

képezi a füstölt, és a sült-főtt termékek. Ezzel szemben a ritkábban fogyasztók esetében a sült 

– főt termékek dominálnak. A megkérdezettek többsége nem lát ellentétet a vadgazdálkodás 

és a vidékfejlesztés céljai között. A jobb egzisztenciális helyzetű válaszadók inkább tartják a 

vadhúst bioételnek, mint a rosszabb körülmények között élők. Dolgozatom rámutat, hogy a 

vadászat mellék-, vagy helyesebben társtermékében a vadhús vidéki feldolgozásában, 

kézműves termékek előalításában, a folyamatosan növekvő vidéki és vadászturizmus iránt 

mutatkozó igények kielégítésében, és színvonaluknak emelésében még nagy lehetőségek 

rejlenek.  
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Ezek együttesen közvetve és közvetetten is hatnak a vidék népességmegtartó erejére, a 

munkahelyteremtésére és a vidéki lakosság életminőségének javítására. Ezért fontos a 

vadgazdaság rejtett potenciáljainak kihasználása az olyan perifériális helyzetű, szociális - 

pénzügyi paraméter alapján hátrányos helyzetű településeken, ahol a vadgazdálkodási 

szakágazat középpontba helyezésével lehet legoptimálisabban kihasználni az erőforrásokat. 

Egy hosszútávon fenntartható és élhető vidék érdekében. 

 

Study of the Rural Development Opportunities Given by Hungarian Hunting and 

Wild - Husbandry   

 
There is agricultural cultivation on nearly 65% of Hungary’s surface, and that has a huge 

impact on biological diversity. Earlier – suiting the spirit of that age – we looked at these 

areas as their only function was only food production. With this single-minded behavior, the 

big agricultural industries worked with de-emphasizing other aspects, putting wild husbandry 

and environmental protection in trouble. Contrary with the above described problem, I would 

like to demonstrate with my study, that these overlapping industries working together, 

supplementing each other could prosper more than separately. I would like to demonstrate all 

of this through the study of wild husbandry and rural development. In my opinion, by 

sustaining, protecting, utilizing wild husbandry, and with proper coordination, it can be a huge 

part of the rural area’s life. It is in a tight connection with tourism, with different rural 

livelihood industries, like agriculture, sylviculture, the protection of rural cultural and natural 

values. 

In my study, I made an online questionnaire with the Hungarian populace. I could contact the 

268 canvassed who completed the survey trough my own connection net, but the group of the 

respondents was much wider than my own acquaintances. 

The questions were pointed at wild-tourism, the connection between wild husbandry and rural 

development, and wild-meat eating habits. 

The 24,9% of the canvassed would have resort of passive touristic services, 35,51% thinks 

active and passive services together would be more in demand, 39,51% has other opinion in 

the subject. Those who eat wild-meat in a monthly basis, their menu usually stands from 50-

50% smoked and roasted – boiled products. Contrarily with this, by those who eat less wild-

meat, roasted – boiled products are the dominant. Most of the answerers don’t see opposition 

between wild-husbandry and the goals of rural development. The wealthier consider wild-

meat more as a bio product then those who are less wealthier. My study points out, that the 

secondary products of hunting, or to be more proper the side-products offers huge 

opportunities in rural wild-meat conversion, craftsman products, the suffice of the always 

groving need for wild-tourism. 

These factors take effect both direct and indirect ways on the rural population holder power, 

on the workplace procreation and the improvement of rural population quality of life. This is 

why it is very important to utilize the hidden potentials in wild-husbandry on peripheral 

places, that based on social and monetary parameters are underprivileged, where placing the 

wild-husbandry in center position would make the best resource usage, for a long prospering 

and livable rural are. 
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Vidékfejlesztési modellek bevezetésének lehetősége Hernádkércs településen 

 

Dolgozatomat a vidék fogalmával, lehatárolásával, a vidékfejlesztés, a helyi 

gazdaságfejlesztési stratégiák meghatározásával szakirodalmi anyagok feldolgozásával 

kezdtem. Dolgozatom témája lakóhelyemhez kötődik, Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik 

hátrányos helyzetű aprótelepüléséről van szó, amely Magyarország többi hasonló helyzetben 

lévő településével együtt a fennmaradásáért küzd. 

 

Célom eléréséhez a környező sikeres területfejlesztési, vidékfejlesztési programot 

megvalósító települések felkeresése adta az alapot, ahol Hernádkércs település számára is 

használható, vagy részeiben átültethető modellekről szerezhettem információkat, 

tapasztalatokat. A vizsgálat alapjául olyan településeket választottam, amelyek 

megközelítőleg hasonló helyzetükből sikeresen tudnak előre lépni, fejlődni. A minél jobb 

összehasonlíthatóság miatt közeli településeket választottam, ahol a környezeti feltételek is 

közel azonosak, így Hernádszentandrás és Halmaj településekről vettem a mintát. 

 

A települések bemutatását követően a sikeresség alapvető feltételeit rögzítettem, valamint a 

sikeres fejlesztéseiket taglalom. A primer kutatási módszerek közül a települések vezetőivel 

interjút készítettem, illetve a településemen élőkkel kérdőíves felmérést. Az adatok 

feldolgozása és SWOT elemzés készítése, Hernádkércs helyzetfeltárása, ahol a település 

általános jellemzőin túl megvizsgáltam a társadalmi és gazdasági struktúrát, valamint 

bemutatom a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat. A kutatási eredmények 

feldolgozásuk után összevetésre kerültek és az eredmények alapján levontam a 

következtetéseket és javaslatokat fogalmazok meg a településem számára a fejlesztések 

megtételére. Annak érdekében, hogy a lakóhelyemet a sikeres települések között tarthassuk 

számon, illetve hogy más települések a jó példákat látva megpróbálják saját kezükbe venni az 

irányítást és felemelkedjenek.  
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The possibility of introduction of rural development models in Hernádkércs 
 

I began my paper by defining the concept and delineation of countryside, rural development, 

local economic development strategies on the base of literary works. The theme of my paper 

is linked to my home place that is one of small villages in disadvantageous situation located in 

Borsod-Abaúj-Zemplén County. This village is struggling for subsistence together with many 

other small villages n a similar position   in Hungary. 

 

To achieve my goals I visited neighbouring villages which realized successful regional and 

rural development programs. These villages can be useful examples for Hernádkércs. I 

collected information and experiences about wholly or partly transplantable models. The 

study was based on villages which were approximately similar position and situation such as 

Hernádkércs and successfully stepped forward end developed. In favour of better 

comparability I had chosen villages in the neighbourhood, where the environmental 

conditions are almost the same. Accordingly to these expectation Hernádszentandrás and 

Halmaj served as a model. 

 

After the comprehensive presentation of the villages I verified the fundamental conditions of 

successfulness and discussed the effectual developments. In the course of my survey I applied 

primer research methods. I interviewed the mayors of the three villages and made a 

questionnaire survey in Hernádkércs. Based on statistical data I examined the social and 

economic structure of the settlement and I evaluated the available natural resources. On the 

base of primer and secondary information I compiled a SWOT analysis. According to the 

research results I compared the studied villages, drew the conclusions and drafted proposals to 

development Hernádkércs. This work I made in favour of productive development of my 

home place and Hernádkércs become a successful village in the future. I hope, the follow of 

these good examples could be useful for other villages in the course of rising. 
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Gyöngyösi kistérség munkanélküliségi helyzete, kitörési pontok 

 

A munkanélküliség kérdése soha el nem avul, hiszen a teljes foglalkoztatottság egy 

megvalósíthatatlan, utópisztikus képzet. Mivel mindig lesznek munkakereső emberek, így 

mindig érdemes tárgyalni a foglalkoztatásról, munkahelyteremtésről, képzésekről. 

Dolgozatom témáját a Gyöngyösi Kistérség munkanélküliségi helyzete, valamint esetleges 

kitörési pontok megtalálása, melyek segíthetnek jobb irányba terelni a térség foglalkoztatási 

helyzetét. 

 Szekunder kutatások alapján helyzetfeltárást készítettem a Gyöngyösi kistérség 

településeiről. Ebbe beletartoznak a különböző népességi mutatók, a települések demográfiai 

mutatói (lakosság, népsűrűsség, öregedési index, és így tovább), vállalkozások, intézmények, 

mezőgazdaság és ipar, valamint a munkanélküliségre vonatkozó adatok részletes vizsgálata. 

 Dolgozatom fontos pontját az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

Gyöngyösi Kirendeltségének foglalkoztatási osztályvezetőjével, Koren Mónival készített 

interjú képezi. Az interjú során mélyebb ismereteket szereztem a munkaügyi hivatal fő 

feladatairól és szolgáltatásairól, a kistérség legmeghatározóbb munkaadóiról, leggyakrabban 

keresett munkaerőről, és ezek okairól, a munkaadókról való kapcsolatról, és a velük fennálló 

problémákról. 

 Az általam végzett helyzetfeltárásból kiderült, hogy a kistérség állandó lakosságának 

száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg az öregedési index növekvő értékeket 

vesz fel. A csökkenő lakosság száma legfőképpen a negatív születési és vándorlási 

mutatóknak tudható be. 

 A regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi pár évben csökkenő tendenciát mutat. A 

legnagyobb problémát a tartós munkanélküliek jelentik, mivel kiugró hányaduk csupán 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A mélyinterjúból kiderült, az alacsony végzettség 

a fő oka a tartós munkanélküliségnek. A regisztrált munkanélküliek körülbelül felét a tartós 

munkanélküliek teszik ki a vizsgált időszak egészében. Dolgozatomban külön gondot fordítok 

kistérségben jelen lévő kiemelkedő munkaadókra, valamint a leginkább keresett szakmákra. 

 A munkanélküliségi kitörési pontok meghatározásához részletesen meg kell 

vizsgálnunk a településeken fennálló gazdasági, demográfiai tényezőket, valamint az 

életszínvonalra vonatkozó adatokat. Ezen kívül tudnunk kell, milyen képzettségű a 

munkakeresők nagy része, milyen képzettségekre van szükség, valamint meg kell vizsgálnunk 

a térség legnagyobb foglalkoztatóit, hiszen ők fogják a legnagyobb hatást gyakorolni a 

munkavállalók iránti keresletre.   



Vidékfejlesztési Kérdések Szekció 

36 

 

 

 

The State of Unemployment in Gyöngyös Subregion, Break-Out Points 

 

 The quiestion of unemployment will never get out of date, because global employment 

is an unreachable, utopistic image. There will always be people looking for job, so it is always 

necessary to talk about employment, creating workplaces and trainings. The main goal of my 

study is to review the state of unemployment in Gyöngyös subregion, and to find the already 

existing break-out points, that could help to drive the current state in a better direction.  

 I made a state analysis of the stratas found in Gyöngyös subregion by secunder 

researches. This includes various population indicators, demographic indicators (population, 

population density, ageing index, and so on), concerns, institutions, agriculture, industry, and 

various detailed unemployment datas.  

 An important part of my study is the interview I made with Móni Koren, the 

employment manager of the Regional Employment Center Gyöngyös Sub-Office. With the 

interview, I got a deeper knowledge of the Sub-Office’s main tasks and services, the most 

influencal employers of the Subregion, the most wanted qualifications and the reasons behind 

them, the connection with the employers, and the existing problems with them. 

 From the state analysis we can see, that the subregion’s population is showing a 

constantly decreasing tendency, but the ageing index is increasing. The decreasing population 

could be known for the negative birth and migration indexes. 

 The number of the registrated unemployed shows a decreasing tendecy. The bigest 

problem is the lasting unemployment, because most of them has only completed elementary 

school. We can see from the interview, that the reason behind lasting unemlpoyment is the 

low qualifications. Lasting unemployed makes half of the registered unemployed in the 

examined time period. In my study I tried to pay attention especially for the employers of the 

subregion, and for the most wanted qualifications. 

 To find the break-out points, we have to examine the subregion’s economic and 

demographic factors, and the datas about the quality of life. We also have to know, what 

qualifications does most of the population has, what qualifications are wanted in the 

subregion, and the bigges emplyers, because they will be the ones making the bigest impact 

on the subregion’s employment situation.  
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Visontai lignitbánya külfejtés hatásai a környezetre és a tájra 

 

Környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatóként mindig is érdekelt, hogy a bányászati 

tevékenységnek milyen hatása van a környezetre és a tájra. Leginkább az érdekelt, hogyan 

lesz a termőföldből bányászati terület, majd idővel újrahasznosított termőföld. Illetve, hogy az 

eredeti táj képe és a tájalkotó tényezők hogyan változnak meg a bányászati tevékenység 

hatására. 

Szakmai gyakorlat során 8 hetet töltöttem el a Mátrai Erőmű Zrt-nél, amely során szűkebb 

szakterületeket ismertem meg, személyesen tudtam beszélgetni a rekultivációs 

tevékenységben érintett szakemberekkel, bejártam rekultivált területeket, információkat és 

tapasztalatotokat gyűjtöttem a rekultiváció folyamatáról. 

Mátraalja legjelentősebb bányája Visonta, amely külszíni fejtéssel bányássza a pliocén korú 

lignitet. A Visontai külszíni bánya nagy kiterjedése következtében igen jelentősen átalakította 

az eredeti táj képét és nagy hatással volt a tájalkotó tényezők állapotára. Például mind a 

felszíni, mind a felszín alatti vízhálózat átalakult. A bányászati tevékenység megkezdésekor 

víztelenítik a bányaterületet, ezáltal a talajvíz szintje jelentősen csökken a bányaterület 

környékén, talajvíz depresszió alakult ki 

Ennek eredményeként a szomszédos településeken a fúrt kutakban a talajvíz szintje jóval 

alacsonyabb lett, de a talajvízszint süllyedése 20-30 km-es körzetben is észlelhető. A 

depresszió eredményeképpen a környékbeli lakóházaknál megjelennek az épületkárok, 

repedések, süllyedések.  

A külszíni fejtési technológiából adódóan diffúz légszennyező források jelentkeznek, 

pontforrásuk nincs. A fejtés alatt álló területek, a hányók a vagonbuktató bejárata ill. kijárata 

és a szállítási utak minősülnek diffúz forrásnak. A bánya zajforrásai a járművek, bányagépek, 

szállítószalagok melyek ellen passzívan és aktívan is védekeznek.  

Igen fontos tényező a bányászat befejezése után a mesterséges domborzat kialakítása mind 

műszaki, mind pedig a táj eredeti morfológiája szempontjából.  

A nagy kiterjedésű külszíni fejtés jelentősen átalakította a terület eredeti növény és – 

állatvilágát is.  

A bányászati tevékenység utolsó momentuma a bányaterület műszaki rendezése és 

tájbaillesztése, amelyre dolgozatomban részletesen kitérek és bemutatom a rendezéssel 

kapcsolatos saját javaslataimat is.   



Vidékfejlesztési Kérdések Szekció 
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Effects of aboveground lignite mining of Visonta on environment and landscape 

 

 

As agricultural engineer student I have been always interested in effects of the mining activity 

on the landscape. The main field of my interests is the way of the soil from the mining area to 

the recultivated field. Respectively the mining effects on the original landscape and landscape 

elements. 

The traineeship I was able to spend 8 weeks at Mátrai Erőmű Zrt. During my traineeship I 

have learned special topics of mining, recultivation. Furthermore I have talked with engineers 

and professionals about recultivations, I visited these areas and I collected information and 

personal experiences.  

 

The open pit mine of Visonta - is located in the Mátra foothill region – extracts pliocene 

lignite.  

The original landscape and landscape elements beard transformation due to the large 

extension of Visonta mine.  

For example either the surface or the groundwater system was transformed. . Because of the 

open-working technology diffuse air pollution appears. There are active and passive 

opportunities for reduction of the steady noise.  

After the finish of the mining one of the most important element is the formation of the 

secondary morphology especial regards to the technical parameters and the original landscape 

morphology. Mining noise resources are the vehicles, mining machines, transport bands.  

The original botanical and zoological facilities were also transformed by the large open pit 

mine. The final element of the mining is the recultivation and rehabilitation of the damaged 

landscape. I show this process and my proposals for the landscape rehabilitation in my paper.  
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