
 

1 
 

  



 

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K  

Tartalomjegyzék ......................................................................................................................... 2 

Műszaki Tudományok ................................................................................................................ 6 

Aranyos Norbert ..................................................................................................................... 6 

Baladincz Emőke Ila, Bódis Tamás ....................................................................................... 6 

Baladincz Emőke Ila, Hódosi Gergely ................................................................................... 7 

Baldauf Richárd ...................................................................................................................... 7 

Bancsó Krisztina, Bódis Tamás, Vöröskői Kata .................................................................... 7 

Bódis Tamás, Lengyel Diána, Nagy Veronika ....................................................................... 8 

Csudai András ........................................................................................................................ 8 

Diószegi Sándor, Huszics Amarilla ....................................................................................... 8 

Diószegi Sándor, Szander Norina .......................................................................................... 9 

Dömötör Zénó István ............................................................................................................. 9 

Friedl Gergely ........................................................................................................................ 9 

Fülöp Zsolt ........................................................................................................................... 10 

Gaál Bertalan ........................................................................................................................ 10 

Garab László, Gombos Ákos ............................................................................................... 11 

Gyöngy Ádám ...................................................................................................................... 12 

György Eszter, Hódosi Gergely ........................................................................................... 12 

Horváth Emese ..................................................................................................................... 13 

Kálmán Tamás, Ninausz Vince Pál ...................................................................................... 13 

Katona Rajmund ................................................................................................................... 14 

Kauker Zsófia ....................................................................................................................... 15 

Kecskés Ján .......................................................................................................................... 15 

Kónya János ......................................................................................................................... 16 

Lekics Gábor ........................................................................................................................ 16 

Mándli Péter, Rigó Attila ..................................................................................................... 17 



 

3 
 

Mátyás Kevin és Tanai Zsófia .............................................................................................. 17 

Méhes Jozef .......................................................................................................................... 18 

Nagy Ferenc, Csontos Zoltán ............................................................................................... 18 

Németh Ferenc ..................................................................................................................... 18 

Papp Ádám ........................................................................................................................... 19 

Papp Ádám ........................................................................................................................... 20 

Pataki Zsófia ......................................................................................................................... 20 

Pollák András ....................................................................................................................... 20 

Prukner Péter ........................................................................................................................ 21 

Répás Sándor ........................................................................................................................ 22 

Szander Norina ..................................................................................................................... 22 

Szász Anna Enikő ................................................................................................................. 23 

Szekendi Tamás .................................................................................................................... 23 

Tóth Viktor ........................................................................................................................... 24 

Gazdaságtudomány .................................................................................................................. 25 

Borsodi Erika Martina, Marczell Márta ............................................................................... 25 

Erdélyi Gabriella .................................................................................................................. 25 

Farkas Lilla ........................................................................................................................... 26 

Gábora Bernadett .................................................................................................................. 26 

Hajnal Dóra .......................................................................................................................... 27 

Hirczi Judit ........................................................................................................................... 27 

Jakab Ádám .......................................................................................................................... 28 

Jakab Melinda ...................................................................................................................... 29 

Jankó Orsolya Boglárka, Barth Júlia, Kovács Balázs .......................................................... 29 

Járinka Tímea Rita ............................................................................................................... 30 

Jenei Szonja .......................................................................................................................... 31 

Kaszás Veronika ................................................................................................................... 31 

Kecskés Petra ....................................................................................................................... 32 

Kecskés Petra ....................................................................................................................... 33 

Kovács Viktória .................................................................................................................... 33 

Kucséber László Zoltán ........................................................................................................ 34 

Molnár Anett, Veréb András ................................................................................................ 34 

Németh Fidélia Mónika ........................................................................................................ 35 



 

Németh Zoltán ...................................................................................................................... 35 

Pápai Viktória ....................................................................................................................... 36 

Sarkadi-Nagy Balázs, Reczes Fanni ..................................................................................... 36 

Sebők Melinda ...................................................................................................................... 37 

Temesi Melinda .................................................................................................................... 38 

Tóth Barbara, Kosár Kinga .................................................................................................. 38 

Tóth Alexandra ..................................................................................................................... 39 

Tóth Annamária .................................................................................................................... 39 

Tüske Mónika ....................................................................................................................... 40 

Egészségtudomány ................................................................................................................... 41 

Budai Ágnes ......................................................................................................................... 41 

Fábián Henrietta ................................................................................................................... 41 

Kirchner Anna ...................................................................................................................... 42 

Suba Bernadett ..................................................................................................................... 42 

Tímárné Bácskai Anett ......................................................................................................... 43 

Vratarics Ivett ....................................................................................................................... 43 

Szociális munka ........................................................................................................................ 44 

Horváth Glória ...................................................................................................................... 44 

Horváth Orsolya ................................................................................................................... 45 

Tafferner Laura .................................................................................................................... 46 

Állam- és Jogtudomány ............................................................................................................ 46 

Bognár Lilla Rebeka, Farkas Evelin, Földesi Rita ............................................................... 46 

Bokor Krisztina, Haller Noémi, Papp Brigitta Nikoletta ..................................................... 47 

Borbély Vivien Margit, Fajka Hella Melitta, Jakab Enikő .................................................. 48 

Csudai Tünde ........................................................................................................................ 48 

Fehér Júlia ............................................................................................................................ 49 

Gede Kornélia ...................................................................................................................... 49 

Geiszt Kitti Fanni ................................................................................................................. 50 

Gömbös Csilla ...................................................................................................................... 50 

Hancz Patrik ......................................................................................................................... 51 

Hegedűs Laura ...................................................................................................................... 51 

Horváth Edina ...................................................................................................................... 52 

Kelemen Roland ................................................................................................................... 53 



 

5 
 

Kovács Gabriella, Kovács Viktória ...................................................................................... 54 

Molnár Dóra ......................................................................................................................... 54 

Németh Eszter ...................................................................................................................... 55 

Pataki Márta ......................................................................................................................... 55 

Pődör Lea ............................................................................................................................. 56 

Szili-Kis Ádám ..................................................................................................................... 57 

Szili-Kis Ádám ..................................................................................................................... 57 

Takács Tímea ....................................................................................................................... 58 

Tarsoly Ádám ....................................................................................................................... 58 

Török-Darai Richárd ............................................................................................................ 59 

Tüű-Szabó Norbert András .................................................................................................. 59 

 

  



 

M Ű S Z A K I  T U D O M Á N Y O K  

Aranyos Norbert 

Folyamatos süllyedési eljárás (CDA) bevezetésének lehetősége a magyar légtérben 

A hosszú távú mobilitási igények kielégítésében volumenét tekintve a légi közlekedés ki-
emelkedő jelentőséggel bír. Az ágazat fejlődésével különböző követelmények, illetve elvárá-
sok kerültek előtérbe. Az elvárások tárgyalásakor a hatékonyság, valamint a környezetvéde-
lem szempontjai azok melyek ismérvei a fenntartható közlekedésfejlesztés célkitűzéseinek. 
Az üzemvitelt tekintve az üzemanyag-felhasználás mérséklése és az ebből adódó kiadások 
csökkentése jelentheti a hatékonyság oldalt, míg a negatív externáliaként jelentkező 
károsanyag-kibocsátás és/vagy az ágazat által kibocsátott zaj mértékének egy megadott szint 
alá történő elérése a környezetvédelmi megközelítést. Ezen tényezők figyelembevételével 
került előtérbe az érkező/leszálló gépek megközelítési eljárásának folyamatos süllyedéssel 
történő újraértelmezése. A szemléletmód nemzetközileg elfogadottá kezd válni, ennek érde-
kében különféle érkezési eljárási technikák jelentek meg, amelyek közé tartozik az un. 
PointMerge koncepció is. Dolgozatomban a PointMerge koncepció magyar légtérbe történő 
bevezethetőségének vizsgálatával foglalkozom figyelembe véve a helyi sajátosságokat és az 
ezekből fakadó korlátozó tényezőket egyaránt. Dolgozatom továbbá a nemzetközi helyzetké-
pet is feltárja az adott városok/régiók bemutatásával,mely városok/régiók a koncepció alkal-
mazhatóságát vizsgálják. 

Baladincz Emőke Ila, Bódis Tamás 

Development of the Elli3 tool for monitoring order picking processes 

Order picking is one of the most time-consuming activities in warehousing. Having 
appropriate measurements and accurate data about the real time-requests of different 
operations like travel time, searching and picking time or setup time is inevitable for making 
the decisions about further logistics process developments. These parameters and the 
correspondence between them can be unique in each warehouse. We are developing the Elli3 
tool for this measurement and monitoring purposes in Szabó-Szoba R&D Laboratory at Szé-
chenyi University Győr. The Android-based Elli3.COM program is running on tablet which is 
extended by a professional bar-code reader for the automated identification of locations. In 
our essay we present the first successful application of the Elli3.com tool at a warehousing 
company.  

Index Terms-- order picking, time request measurement 
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Baladincz Emőke Ila, Hódosi Gergely 

Implementing QR-codes for tracking the material flow in the Trudi LEGOstics 
environment 

The Trudi LEGOstics plotting board was constructed for modelling the material supply and 
assembling processes of a car manufacturer supplier company. In the frame of the continuous 
development of this special mass-production system at Szabó-Szoba R&D Laboratory many 
additional functions came into focus, like bottleneck problem analysis approach, work-in-
process inventory management viewpoint, lean production methods, etc. 

Implementing QR-codes on the boxes and using tablets for reading at each workstation forms 
the basis of material flow tracking. It is possible to derive the tact-time of operations from the 
results, and on this way we can build up a systematic and coherent inventory management and 
performance measurement system. 

Index Terms-- production processes modelling, QR-codes, tracking 

Baldauf Richárd 

Az ArchiCAD és az IFC szabvány 

Az új ArchiCAD 17-ben megjelenő újítások összefoglalása az Industry Foundation Classes 
(IFC) építészeti szabvány egyik új "nézetéről", mely az IFC Coordination View 2.0 által lett 
definiálva. Illetve a General Services Administration (GSA) követeléseinek részleges teljesí-
tésének bemutatása. 

A TDK dolgozat tartalmazni fogja az ArchiCAD-beli újítások elméleti megoldásának leírását, 
a szükséges objektumok részletezését. Mindez, hogyan hat ki általánosságban a projekt fej-
lesztésének menetére és bemutatásra kerül a belső tesztelő keretrendszer. 

Bancsó Krisztina, Bódis Tamás, Vöröskői Kata 

Kommissionierungsprozesse modellieren mit der WaNDa Ruta Trainingumgebung 

Die Kommissionierung ergibt mehr als 50% von den Betriebskosten der Distributionslager, 
ein bedeutender Teil von dieser Prozess ist Reise/Materialtransport. Deshalb ist sehr wichtig 
während der Planung und Entwicklung von den Lagerprozessen, optimale Routen zu 
generieren. Der WaNDa Zeichentisch wurde im Szabó-szoba F&E Labor entwickelt, um 
dieses Problem zu demonstrieren, bzw. die Routen von bestimmten 
Kommissionierungsaufgaben mit der Learning-by-doing Methode zu optimieren. 

Schlüsselwörter: Kommissionierung, Learning-by-doing 



 

Bódis Tamás, Lengyel Diána, Nagy Veronika 

Development of computer simulation tools for the WaNDa Ruta interactive plotting board 

Modelling and simulation is the only objective way to compare different alternatives of 
logistics solutions in warehousing. Computer simulation tools have attractive promises, but it 
is always a problem to decide which elements and factors we should consider or we can 
neglect. In the frame of the WaNDA Ruta trainings participants get real-life experience about 
the importance of choosing the appropriate product arrangement layout and order picking 
strategy on the learning-by-doing way. As an interactive plotting board is a very efficient 
environment to support the participants being familiar with warehousing. The number of 
investigated cases is low, because of the duration time of the training. We are working on the 
development of computer simulation tools to extend the number of cases affected - like it is 
one of the best ways to develop the computer skills of participants on this field of logistics. 

Index Terms-- warehousing, training, computer simulation 

Csudai András 

Megoldások a rádióspektrum hatékony felhasználására 

A szabályozási megközelítésben, a spektrum felhasználásával kapcsolatos nemzetközi, külö-
nösen európai szabályozó dokumentumok összefoglalása, illetve a szervezetek által vizsgált, a 
spektrum felhasználásának hatékonyságát növelő szabályozási modellek ismertetése. 

A műszaki megközelítés alapján a jelenlegi spektrumhatékonyságot célzó műszaki, rendszer-
technikai megoldások a mozgó és állandóhelyű szolgálatokban, valamint az új 
spektrumhatékony működést célzó távközlési technológiáknak, működési elvüknek, és elter-
jedésüket segítő, gátló tényezőiknek részletes bemutatása. 

Diószegi Sándor, Huszics Amarilla 

The CONI boardgame 

Applying the learning-by-doing method is the most effective way to develop practical skills 
on the field of logistics. In the development of the CONI strategic boardgame at Szabó-Szoba 
R&D Laboratory, Széchenyi University Győr we are focusing on the importance of 
incoterms, ubiquitously used in forwarding. In the frame of the CONI training participants can 
get real-life, problem-oriented experience about the nature of commercial and technical 
aspects of transportation. 

Index Terms-- incoterms, learning by doing, improve logistics skills, interactive board game 
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Diószegi Sándor, Szander Norina 

Discovering the bottleneck problems based on automatic time measurements in the GrEta 
LEGOstics environment 

GrEta is an innovative simulation project, what was constructed in Szabó-Szoba R&D 
Laboratory at Széchenyi University Győr, for modelling the nature of flexible production 
processes. It is one of the best ways to demonstrate the most commonly occuring logistics 
phenomenas in series of mass production on the learning-by-doing way. The participants are 
authorised to decide every detail of the production (assembling tasks, layout, material flow), 
therefore it is really important to have an automatic measurement system built in the plotting 
board, to register all the data they need to form KPIs, create an adaptable evaluating scheme 
and support the decision making process. 

Index Terms-- production process modelling, learning-by-doing, automatic time measurement 

Dömötör Zénó István 

Impulzusválasz mérés MLS módszerrel 

Elektronikai és akusztikai hálózatok, rendszerek impulzusválaszának mérése Real-Time adat-
gyűjtő hardver segítségével. Az adatgyűjtő hardver a National Instruments cég által gyártott 
cRIO-9074. 

Az impulzusválasz meghatározása az MLS módszerrel történik. A gerjesztő jelre adott válasz 
és a gerjesztő jel keresztkorrelációja gyors Hadamard-transzformációval kerül kiszámolásra. 

A dolgozatban ismertetett módszer implementálása és a próbamérések elvégzése a cRIO-
9074-es hardveren történik. 

Friedl Gergely 

Mágneses indukció szimulációja végeselem módszer segítségével 

A dolgozat a mágneses térerősség és mágneses indukció nemlineáris, hiszterézismentes kap-
csolatára alkalmas végeselem módszert használó szimulációról szól. A a teszt eszköz egy EI 
vaslemez volt, ezen történt a mágneses hiszterézis mérése. A mérés vezérlésére LabVIEW 
környezetben írt programot készítettem. Ez a program alkalmas a generátor vezérlésére, az 
adatmérő kártyára érkező mért jelek lekérdezésére, a vett jel zajszűrésére, a mágneses induk-
ció jelalakjának szabályozására valamint a kezdő mágnesezési görbe mérésére. A hiszterézis 
jelenségének modellezésére a Jiles-Atherton hiszterézismodell segítségével történt, a modell 
paramétereinek meghatározása egy proporcionális szabályozó algoritmus segítségével történt. 
A paraméterek által leírható Langevin-függvényre illeszkedő mágneses telítődés szimulációja 
Matlab környezetben történt. Először az ingyenes Gmsh rácsgeneráló szoftver segítségével 



 

egy két dimenziós geometriát hoztam létre, melyet a program berácsozott. A szoftver kimene-
te a végeselemrács elemeinek adatai, az elemek számai, a pontok koordinátái valamint külön 
számértéket kapnak azok a pontok, melyek  ugyanazon a geometria részen tartózkodnak, vagy 
ugyanaz a peremfeltétel érvényes rájuk. Ez alapján a végeselem módszer segítségével A-
formalizmust használva a szimulációra saját script került írásra, mind lineáris, mind nemlineá-
ris esetre. A nemlineáris differenciálegyenlet-rendszer  megoldása az úgynevezett fixpontos 
módszer segítségével történt. 

Fülöp Zsolt 

Cellarendszerű gyártási folyamatok struktúrájának és részfolyamatainak átalakítása, a ha-
tékonyságot javító változatok kidolgozása 

Turbófeltöltő autóalkatrész sorozatgyártásának kivitelezése létező gyártósorokon. A gyártóso-
rok alternatívájának kiválasztása hosszú távú elkötelezettséget jelent, ami a jövőbeli gyártásra 
jelentős hatást gyakorol. A problémát az jelentheti, hogy az új struktúrát technológiailag mi-
lyen módon lehet létrehozni. A létező gyártósorok vizsgálatára került sor, melyek fizikailag 
különállóak, a gyártási folyamat működtetése során azonban szorosan kapcsolódnak. A dol-
gozat célja, hogy olyan átalakítási változatokat állítsak elő, melyek a cellarendszerű gyártási 
folyamatok hatékonyságát segítik. A műszaki fejlesztés elvi megoldások elemzésével és a 
gyártási funkciók felosztása révén megoldást jelenthet. Azonban a mennyiségi és minőségi 
tényezőket is figyelembe kell venni az optimálisan előállítható autóalkatrészek sorozatgyártá-
sánál. Szimuláció segítségével a blokkolási helyzetek és fennakadások, továbbá a gyártási 
kapacitás vizsgálatára, valamint a felmerülő problémák kiküszöbölésére nyílik lehetőség. 
Mindezt meglévő vagy tervezett gyártási folyamatok esetében is el lehet végezni. A gyártási 
folyamatok ilyen módon történő szimulációja komoly költségeket tud megtakarítani a vállala-
tok számára. A változatok kialakításának célja különböző üzemi állapotokban működni képes 
gyártórendszerek létrehozása. 

Gaál Bertalan 

A DKV Zrt. működ(tet)ésének és problémáinak vizsgálata 

A Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt. 2009. nyarán nagy vállalkozásba fogott, pályázati úton 
elnyerte ugyanis Debrecen város teljes közösségi közlekedésének ellátását. A több mint 125 
éves vállalat ezzel új feladatokat vállalt magára, hiszen azelőtt csak troli- és villamosközleke-
dés üzemeltetésével foglalkozott, az autóbusz hálózat üzemeltetését a Hajdú Volán Zrt. végez-
te. 

A szolgáltatóváltás viszonylag rendben lezajlott, de a folytatásban a szolgáltatás és üzemelte-
tés már nem volt zökkenőmentes. 
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Az önkormányzat - mint megrendelő - és az új szolgáltató támogatható (és ami fontos, több-
nyire mérhető) célokat tűzött ki maga elé, mint például a közösségi közlekedést igénybevevők 
számának növelése, vagy legalább szinten tartása, alacsonypadlós, légkondicionált járművek 
100%-os aránya, pontos, kiszámítható közlekedés. Sajnos ezen célok megvalósulása még vá-
rat magára, elsősorban a vállalat finanszírozási problémái miatt. 

A DKV Zrt. Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdonában van. A város a 
szolgáltatóváltástól azt remélte, hogy olcsóbban tudja elvégeztetni a helyi szállítási feladato-
kat. Ezzel szemben gyakorlatilag átvette a Hajdú Volántól (és annak tulajdonosától, az állam-
tól) a helyi buszközlekedésben keletkező veszteséget. 

A dolgozatban áttekintem azokat a kritikus területeket, melyek a fent említett célokra és a 
finanszírozhatóságra nagymértékben hatással vannak, és megpróbálok olyan intézkedéseket, 
lehetőségeket felvetni, javasolni, melyek hozzájárulhatnak a vállalat fenntarthatóságához és az 
utasok színvonalas kiszolgálásához. 

Garab László, Gombos Ákos 

Plazma hangszóró 

Kezdetben kialakultak különböző hangkeltésre alkalmas eszközök, például dobok és trombi-
ták. A távolság további növelésének szükségessége miatt vizuális kommunikációs módszerek 
jöttek létre, zászlókkal, füst- és fényjelekkel informálták egymást az emberek, éjszaka pedig 
jelzőtüzeket használtak. 

Napjainkban az elektromos és elektronikus eszközök hihetetlen ütemben fejlődnek. E fejlődés 
természetes következménye a különböző berendezések teljesítményének növekedése, továbbá 
méretük folyamatos csökkenése, mely a hangszórókat se kímélte. Korunk kommunikációs 
berendezéseink elemi része a hangszóró. 

Egyre gyakrabban hallani a különböző, hagyományos hangszóróktól eltérő hangkeltési meg-
oldásokról. Ilyen a plazmahangszóró is, melynek TMDK keretein belüli továbbfejlesztése volt 
a célunk, valamint meggyőződni arról, hogy valóban használható ez a fajta módszer hangkel-
tésre a hétköznapi életben. 

Célunk egy olyan stabilan működő hangrendszer kialakítása, amely mérésekkel és szimuláci-
ókkal alátámasztva igazolja, hogy látványos eleme lehet az elektrodinamika és a rádiórend-
szerek egyes részegységének prezentálására. Emellett egy olyan eszköz megépítése, ami hang 
és fénytechnika terén is megállja a helyét az érdeklődők körében. 



 

Gyöngy Ádám 

Mezőkövesd helyi autóbusz közlekedésének racionalizálása 

A dolgozatom célja egy olyan új közlekedési rendszer kialakítása Mezőkövesden, amely a 
város lakossága számára sokkal könnyebben értelmezhető, mint a jelenlegi áttekinthetetlen és 
túlságosan bonyolult rendszer és a jelenlegihez képes többlet szolgáltatásokat is kínál. 

Először bemutatom és megvizsgálom a jelenlegi struktúráját a város közlekedésének. 

A vizsgálat eredményeinek  figyelembevételével elkészítem és bemutatom az új, általam java-
solt rendszert, ami a teljes városra kidolgozott vonalhálózatot, fordákat és menetrendeket is 
magában foglalja.  

Az új rendszerben ütemesebb közlekedés, egyértelmű viszonylatok kialakítása a fő cél. Azon-
ban, hogy a város által finanszírozandó költségek és teljesítmény az utazási igényeknek meg-
felelően csökkenjen, valamint mivel az utasok képtelen megmondani jövőbeni utazási szán-
dékaikat, ezért bizonyos (holtidőszakok és peremterületek) esetekben rugalmas közlekedési 
rendszer kialakítását dolgozom ki. Ez nem más, mint hogy egyes járatok csak előzetesen beje-
lentett utazási igény esetén közlekednek, amelyek a menetrendben előre meg vannak hirdetve. 

A tarifarendszer esetében a rugalmas rendszer azt is megköveteli egy kisvárosban, hogy mivel 
köztudottan egyes viszonylatokkal lehetetlen lefedni a város minden pontját, a felhasználható-
ságát megváltoztassuk és tegye lehetővé, hogy amennyiben az utas az úti célját csak átszállás-
sal tudja elérni, ezt új menetjegy vásárlása nélkül megtehesse. 

Végül pedig megvizsgálom a rendszer üzemeltetését és a lehetőségekhez mértem megpróbá-
lom a jelenlegi költségszint alá csökkenteni a rendszer üzemeltetését, amennyiben ez lehetsé-
ges úgy, hogy az utazási kínálat alapvetően növekedjen. 

György Eszter, Hódosi Gergely 

Managing the cooling demand of logistics processes by The minA Concept - the case of a 
domestic refrigerator 

The logistics industry has huge cooling energy demand as there are many storage locations 
and transport actions "from the field to the table", and there are cooling needs to keep the 
products in fresh and good conditions during logistics activities. "The minA Concept" is 
based on our wire-logistics approach: according to the real nature of the cooling demand 
through the supply chain it is possible to provide electricity infrastructure savings. 

Applying "The minA Concept" as demand side management technique in modifying the daily 
load profile of the electricity network can help system operators in shifting the supply system 
to a more sustainable state. 
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In the actual phase of our research at Szabó-Szoba R&D Laboratory at Széchenyi University 
Győr we are focusing on the control of a domestic refrigerator to prove the feasibility of the 
concept. In our essay we present the test procedures and the results of the measures. 

Index Terms-- Demand Side Management, Domestic refrigerator, Green Logistics 

Horváth Emese 

Élelmiszer automaták szolgáltatásának összekapcsolása a P+R parkolók nyújtotta lehetősé-
gekkel 

A globalizálódó, egyre gyorsuló világban megváltoztak a fogyasztói igények, a vásárlási szo-
kások és ennek megfelelően a gyártási, logisztikai, kereskedelmi technikák is. Változott a 
vevőkiszolgálás is. Túlzsúfolt városok, tömött utak és bevásárlóközpontok. A hosszú munka-
idők mellett rengetegen ingáznak otthonaik és munkahelyük között nap mint nap, ezen kívül 
törekszenek arra, hogy minél több időt tölthessenek családjukkal, barátaikkal, esetleg hobbi-
juknak élve. Marad-e mindemellett idő a bevásárlásra? Lehetne ezen spórolni, hogy a fent 
említettekre több idő jusson? Ezekre és más hasonló kérdésekre adhat választ a home plus 
szolgáltatás, ami internetes, vagy mobiltelefonos megrendelést követően házhoz szállítja a 
kívánt termékeket, illetve egy automatás elképzelés, miszerint a fenti módszerek segítségével 
feladja a vásárló a megrendelést s az összeállított csomagját előre egyeztetett időpontban (0-
24 óráig) mintegy bankomat jellegű automatából felveheti. Ha mindez egy P+R parkolóval 
lenne egybekötve, úgy a szolgáltatást nyújtó vállalat egyrészt megspórolná a szállítási költsé-
gek nagy részét, mégis mintha házhoz vinné vásárlói egy részének a kívánt termékeket, hiszen 
a nap bármely szakában a napi ingázást, vagy alkalmi utazást követően a fogyasztó csak bete-
szi az autójába a számára már összeállított csomagot és vezethet is haza. Megspórolja ezzel az 
áruházban töltött időt, a sorban állást, a felesleges termékek megvásárlását és még sorolhat-
nánk. Az áruház természetesen ki is szállíthatja a csomagokat, de az automatás kiszolgálás 
előnyei számára is egyértelműek: nincs szállítási költség, nincs kiszolgáló személyzet, nem 
kell az egész áruházat üzemeltetnie, míg a forgalom bonyolódik tovább akadályok nélkül. 
Ezeket az új lehetőségeket szeretném megvizsgálni a dolgozatomban. 

Kálmán Tamás, Ninausz Vince Pál 

Fékrendszer tervezése Shell Eco-marathon Battery Electric járműbe 

Shell Eco Marathon egy energia takarékossági verseny, amit 1985 óta rendeznek meg Euró-
pában, kezdetben Franciaországban, majd Németországban és 2012től Hollandiában. 

Az egyetem csapata a SZEnergy Team 2008 óta vesz részt ezen a rendezvényen sikeresen, 
eddig napelemes kategóriába. 2013ban azon kategóriát vált a csapat, Battary Elektric-re, 
vagyis tisztán elektromos áram hajtotta járművet épít. 



 

Az új autó tervezése elsődleges szempontja a súly kérdése, ezt minimalizálni kell. Ehhez az új 
járműhöz megfelelő új fékrendszert kell tervezni az Shell Eco Marathon versenyszabályzatá-
nak megfelelően. 

Az autó urban kategóriára készül, így felszereltségét tekintve meg kell egyeznie a hétköznapi 
járművekkel, irányító és jelző berendezések, kétkörös fék rendszer, rögzítőfékkel. 

Ezeket szem előtt tartva kell megtervezni az új jármű fékrendszerét, felhasználva az előző 
évek tapasztalatát. 

Előzetes fékszámítást végzünk a birtokunkban lévő adatokból és az Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság előírásaiból, szem előtt tartva az Shell Eco Marathon urban kategóriára vonatkozó elő-
írásait. 

Gokart és kerékpár fékrendszer összepárosításával kapunk egy olyan rendszert, ami eleget 
tesz az előírásoknak. 

Dolgozat bemutatja a fékméretezés lépéseit sorba véve a különböző előírásokat, majd bemu-
tatja a konstrukciós kialakítását a járműben. 

Katona Rajmund 

Technológiai elrendezésű termelési rendszerek ütemezési problémáinak megoldási lehető-
ségei 

Korunkban, mikor a fogyasztási cikkek kereslete stagnálni látszik egyre nehezebb utat találni 
a növekedés általi profitnövekedésnek. Már sokan belátták, hogy az operatív folyamatok fej-
lesztéséből adódó költségcsökkentés és minőségi növekedés által óriási versenyelőnyre tehet-
nek szert a gyártó cégek és a szolgáltatók, kereskedők egyaránt. Megfelelő termelésütemezés 
segítségével nagymértékű költségmegtakarítás érhető el. 

Dolgozatom technológiai elrendezésű termelési modellek gyártásütemezési problémáit tár-
gyalja, azaz a JSSP-t (job-shop scheduling problem). Egy általam generált modell viselkedé-
sét vizsgálom a főbb prioritási szabályok szerinti működése alapján (FCFS, SOT, EDD, STR, 
STR/OP, CR, LCFS). Bemutatok két, az ütemezési feladatok megoldására fejlesztett szoftvert 
a LEKIN-t és a Simul8 Planner-t. Bemutatom a fejlett job shop rendszereket, mint a rugalmas 
job shop (flexible job-shop) és a lean job shop, meghatározom az utóbbi működéséhez szük-
séges feltételeket. Összevetem a job shop modellek és az ellátási hálózati modellek működé-
sének legfontosabb paramétereit. Kísérletet teszek egy szimuláció alapú, agregált, rövid idő-
távú (30-90 nap), gördülő ütemezési módszer kidolgozására, melyben különös figyelmet tu-
lajdonítok a gyártási tételnagyságok optimális meghatározására. A feladat megoldásához a 
következő szoftvereket alkalmazom: Lekin, Simul8 2009, Optquest, Excel, Stat-Fit. 

Eredményeim elsősorban a job shop típusú termelési rendszerek ütemezésénél hasznosítható-
ak, mint a nyomtatott áramkörök és a félvezetők gyártása. 
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Kauker Zsófia 

A hulladékgazdálkodás törvényi szabályozásának változása a logisztika tükrében 

Az emberi lét legáltalánosabb kísérő jelenségeinek egyike a hulladék képződése. A használha-
tatlanná, illetve szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen 
visszajuttatta az őt körülvevő természeti környezetbe. A tudományos-technikai forradalom 
során bekövetkezett termelésbővülés, valamint az újabb és újabb anyagok megjelenése a hul-
ladékok természeti környezetbe való közvetlen visszajuttatását fokozatosan tarthatatlanná 
tette. 

Magyarországot sem kerüli el ez a probléma, melynek eredményeként az ország vezetése a 
2000-ben kiadott hulladékgazdálkodási törvény megújítására szánta el magát. Az idei év ok-
tóberében az országgyűlés elfogadta az új hulladéktörvény tervezetét, a T/5538. számú tör-
vényjavaslatot a hulladékról, mely számos pontban eltér a korábbi törvénytől. 

A dolgozatban egyik célom, hogy összevessem a korábbi törvényt és a 2012-es törvényterve-
zetet, feltárjam, hogy a logisztika szempontjából milyen változások várhatóak. Dolgozatom-
ban arra keresem a választ, hogy ezek a változtatások milyen következményekkel bírnak, mi-
lyen módosításokra kell felkészülni, melyek lesznek a hangsúlyos területek a jövőben. Mire 
számíthatnak a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek illetve magánszemélyek? Milyen 
változások érintik a lakosságot? A téma fontosságának hangsúlyozásához a Központi Statisz-
tikai Hivatal adatbázisában fellelhető, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok feldolgo-
zását is tervezem az új törvénytervezet szemléletének tükrében. 

Kecskés Ján 

Balesethalmozódási helyek feltárása Győr közigazgatási területén belül, intézkedési javasla-
tok kidolgozása 

A baleseti statisztikák, a naponta hallott közúti tragédiák és azok következményei felhívják az 
emberek figyelmét arra, hogy a közúti biztonság szintje még nem megfelelő Magyarországon. 
A megtörtént esetek elemzéséből sok mindent megtudhatunk, például azt, hogyan lehet elke-
rülni az újabb baleseteket, milyen okok is vezetnek a közúti balesetek bekövetkezéséhez. De 
ez még önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a meghalt személyek számának csökkentésére 
kitűzött célok elérhetőek legyenek. 

Dolgozatom témaválasztása, illetve megírása azt az alapvető célt szolgálja, hogy rávilágítsak 
az elmúlt öt évben kialakult magyarországi közúti baleseti helyzet sajátosságaira. Egyrészt 
egy rövid országos helyzetbemutatás keretében, másrészt a Győr-Moson-Sopron megyében 
kialakult helyzet elemzésével. Ennek keretében különös figyelmet szenteltem a balesetek, 
valamint a meghaltak és sérültek számának, a leggyakoribb személysérüléses közúti közleke-
dési baleseteknek, illetve azok kimenetelének, területi bontásban. Munkám további részeiben  
a Győr városában található balesethalmozódási pontok felkutatására koncentráltam, továbbá 



 

ezen balesethalmozódási pontok elhelyezkedésének ismeretében javaslatot tettem, milyen 
sorrendben lenne érdemes beavatkozásokat eszközölni az ismertetett útvonalakon, illetve 
csomópontokban a meghalt személyek számának további csökkentése érdekében. 

Kónya János 

Szinterezett fogtechnikai alkalmazások megmunkálásának fejlesztése 

A fogászat és egészség turizmus az elmúlt éztizedek egyik siker ágazata. A külföldi és hazai 
vendégek megtartásához, a szolgáltatás minőségének folytonos növeléséhez, az átfutási idők 
csökkenéséhez elengedhetetlen a legújabb technikák alkalmazása. Az egyik ilyen innovatív, 
még fejlődési lehetőségeket magában hordozó fogtechnikai megoldás lehet az úgynevezett 
gyors prototípus gyártó technológiák kihasználása. Miért is használhatjuk sikerrel a technoló-
giát fogászati hidak és koronák  készítéséhez? Az összekötő kapocs az emberi test egyedisége 
és a technológia által biztosított rugalmas gyártás.  A kor színvonalán készülő, beépítésre ke-
rülő inplantátumok, mind egyedi darabok, mivel gondos tervezés során a páciens igényeinek 
és testi adottságainak megfelelően készülnek. A tervezés 3D tervező rendszerek felhasználá-
sával, virtuális térben történik, a tervezés lezárásakor kapott adat állomány, pedig közvetlenül 
alkalmas a gyártás megindításához. A módszer már egy ismert eljárás a fogtechnikában, 
azonban hátránya, hogy nem biztosít kész darabot a fogtechnikusok számára. Ennek oka, 
hogy a technológia által készített darabok felületi minősége nem kielégítő, ezért utómunkála-
tok szükségesek. A felületjavítás rendszerint idő és magas szaktudást igénylő kézi munkával 
történik. Az alkotó páros szándéka, hogy megoldást keressen a kézi munka kiváltásra, kidol-
gozzon egy eljárást a folyamat automatizálására és elkészítse az első darabokat. A gyártás 
utáni felület javító munkálatokat egy 5 tengelyes marógépen szeretnénk elvégezni. 

Lekics Gábor 

BIO-ÖKO ház, avagy hogyan építsünk alacsony energiás házat természetes anyagok fel-
használásával 

Dolgozatom bemutatja egy alacsony energiafelhasználású ÖKO-ház tervezését és a felhasz-
nált anyagokat, melyek lehetőség szerint újra felhasznált vagy újrahasznosított építőanyagok 
(például: bontott cserép és tégla, acél tartók, cellulóz hőszigetelés), illetve a lehető legkisebb 
átalakítson átesett természetes anyagok (például: vályog tégla, vályog vakolat, fa). A felhasz-
nált anyagok mellett a további lehetséges építőanyag-választékot is bemutatásra kerül. A hoz-
závetőleges költségvetéssel a várható bekerülési költséget is bemutatom. Ezen felül egy ener-
giamérleget is készítek, mennyi felhasznált energiába kerül egy ilyen épület anyagainak gyár-
tása, előkészítése, beépítése és ezzel szemben a különböző alternatív zöld energiák mennyi 
plusz energiával tudják ellátni az épületet működése során. A passzívházak világából is ismert 
PHPP számítás segítségével mutatom meg a ház várható energiafelhasználását.  
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A választott példaépületem egy Győr közelében lévő településen, Gyarmaton tervezett ala-
csony energia-felhasználású épület újragondolása természetes anyagok felhasználásával. Az 
eredeti terv szokványos építőanyagok felhasználásával (monolit vasbeton födém, Bakony 
Therm falazóelem, kisméretű tégla, égetett agyag cserépfedés). A saját tervem törekszik ezen 
anyagok kiváltására új vagy újra felhasznált anyagok beépítésével.  

Mándli Péter, Rigó Attila 

Sűrített nitrogénnel hajtott jármű tervezése 

A Bosch Rexroth Pneumobil futamra készített sűrített levegővel hajtott járműtervezést és 
megvalósulását mutatja be a dolgozat. A Pneumobil futamra való jelentkezésünk fő célja az 
volt, hogy az elméleti tudásunkat kamatoztatni tudjuk a gyakorlatban is még az egyetemi 
évink alatt is. Ezzel nagyobb tudásra tehetünk szert. Nagy feladat egy egyedi jármű megterve-
zés a megvalósítása még nagyobbnak bizonyult, de minden befektetett energia és pénz megté-
rült az elért eredményekben melyeket bemutat a dolgozat. Az elért eredmények mellett a dol-
gozat fő témája a tervezési folyamat, komplex tervezési problémák illetve a gyárthatóság 
szem előtt tartása. A tervezési leírásból több koncepciót is megismerhetünk a megvalósult 
mellett. A tervezéstől a gyártáson át a megvalósulásig végig követhetjük a jármű kialakulását. 
Továbbá a folyamatban levő fejlesztésekbe is betekintést nyerhetnek a dolgozatban. 

Mátyás Kevin és Tanai Zsófia 

Zöld bemutató központ megvalósíthatóságának vizsgálata 

Érdemes-e egy zöld energiák bemutatásával foglalkozó és a területhez kapcsolódó cégeknek 
helyt adó központot Tatabánya városában létesíteni? 

Napjainkban egyre égetőbb problémát jelent a globális éghajlatváltozás. Feltétlenül szükséges 
az embereket megszólítani a témában, hiszen mindenki tudja, hogy szükség van a változtatás-
ra. Azonban hogy tudnánk megszólítani az embereket, hogyan tudnánk felkelteni az érdeklő-
désüket?  

Dolgozatunkban egy általunk kitalált épület megvalósíthatóságának feltételeit vizsgáljuk meg. 
Bemutatjuk, hogy mi szükséges a létesítéshez, ismertetjük a központ főbb funkcióit, majd 
levonjuk a következtetéseket. Példákat mutatunk a tartalomra és megismerhetik az épületben 
létesítendő helyiségeket azok funkcióival.  

A Tatabánya városába tervezett Megújuló Energia Center (továbbiakban MEC) fő célja a le-
hető legtöbb megújuló energiaforrás interaktív módon történő bemutatása minél szélesebb 
korosztály számára. Ezt különféle játékos eszközök segítségével érnénk el, hasonló módon, 
mint ahogy teszi azt a Csodák Palotája Budapesten és a Mobilis Győrben. 



 

A MEC otthont adna több, a zöld energiákkal foglalkozó cégnek, melyek az épület egy szá-
mukra kialakított szintjén saját irodáikban bemutathatnák tevékenységi körüket, alkalmazott 
technológiáikat. Épületünkben akár az üzletkötés teljes folyamata lejátszódhatna. 

Méhes Jozef 

Az intelligens Holdjáró 

A dolgozat egy mérnöki megoldásokat felvonultató rendszer tervezési és megvalósítási mene-
tét mutatja be. A fő egység egy olyan négykerekű járgány, amely többféle irányítási móddal 
rendelkezik. Ismertetésre kerülnek a Holdjáró kezdeti formái, ezt követően pedig a jelenlegi 
felépítés. A járgány vezeték nélkül irányítható, illetve a parancsokat is ily módon kapja. Eze-
kért egy adóállomás és egy univerzális távirányító felel. Az adóállomás egy olyan áramkör, 
amelyre egy átalakított joystick kapcsolódik - ez az egyik módja a kézi irányításnak. Ez az 
áramkör továbbá USB-n keresztül számítógépre is csatlakoztatható, ezáltal elősegíti a paran-
csokkal történő irányítást, amelyeket egy saját fejlesztésű számítógépes programban lehet 
kiadni. Az univerzális távirányító egy teljesen mobil egység, ami tulajdonképpen egy átalakí-
tott videojáték kontroller. Kijelzővel és saját áramforrással bír. Két miniatűr analóg botkor-
mány teszi lehetővé a járgány tankszerű vezetését - ez a másik mód a kézi irányításra. Ez az 
eszköz a jövőben további saját készítésű modellek és robotok távirányításához is felhasznál-
ható majd. A kézi- és a parancsokkal történő irányításon túl a Holdjáró egy intelligens, auto-
mata üzemmóddal is rendelkezik. Ekkor a járgány egy saját fejlesztésű ultrahangos távolság-
mérő segítségével önmagát tudja irányítani úgy, hogy elkerüli az előtte álló akadályokat. A 
jövőbeli tervek közé tartozik egy vezeték nélküli kamerás rendszer is. 

Nagy Ferenc, Csontos Zoltán 

Virtuális tervezés fizikai megvalósítása precíziós öntészeti eljárással 

Orvosi képfeldolgozási módszerekkel leírt geometria feldolgozása és újratervezése gépészeti 
tervezési módszerekkel. A virtuális modell felhasználásával öntőminta készítés, anyagvizsgá-
lat és geometriai méretellenőrzés vizsgálat. Vizsgáljuk a geometria - csapozás - hatását a ter-
mék porozitására. 

Németh Ferenc 

Inverz inga alapú egyensúlyozó robot 

Az inverz inga (vagy más néven fordított inga) a dinamika és a szabályozástechnika egy jól 
ismert problémája, mely kiválóan használható a különböző szabályozó algoritmusok (PID és 
fuzzy szabályozók, genetikus algoritmusok, neurális hálózatok, stb...) tesztelésére. 
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A fordított ingának tömegközéppontja a ,,hagyományos" ingával ellentétben nem az inga for-
gáspontja alatt, hanem felette helyezkedik el. Emiatt nyugalmi állapota nem függőleges hely-
zetben, hanem vízszintesen, az egyik oldalára dőlve van. Ahhoz, hogy vertikálisan stabil le-
gyen, különféle szenzorok, szabályozók és motorok segítségével aktívan egyensúlyoznia kell 
a szerkezetnek. 

E kutatásnak a célja egy olyan kétkerekű, inverz inga alapú mobilrobot fejlesztése és matema-
tikai modelljének leírása, mely egy szabadságfok (vagy tengely) mentén képes önmagát 
egyensúlyozni. A robot a rajta elhelyezett szenzorok segítségével képes megmérni a függőle-
ges helyzettől való eltérést, dőlését. Az így nyert adatok a szabályozó algoritmus és két motor 
segítségével hozza önmagát újra álló, stabil helyzetbe. 

A dőlésszög meghatározására két MEMS (MicroElectroMechanical Systems) kialakítású 
szenzor, egy giroszkóp és egy gyorsulásmérő szenzorfúziója felelős. A kerekek működtetésé-
ért és a robot függőleges helyzetben tartásáért két motor, a szabályozó algoritmusért a klasz-
szikus PID (Proporcinális, Integráló és Differenciálló tagokból álló) szabályozó felelős. Az 
egyes részegységek helyes működését és irányítását egy mikrokontroller végzi. 

Papp Ádám 

Troli-Busz 

Ezen tanulmányom ihletését egy várospolitikai esemény adta. 2014-ben Szeged város és a 
Tisza Volán Zrt. között lévő úgynevezett közszolgáltatási szerződés lejár. Ez azt jelenti, hogy 
a városnak újra ki kell írni pályázatot az autóbusz hálózat üzemeltetésére. Szegeden jelenleg 
két szolgáltató foglalkozik menetrendszerinti közforgalmú személyszállítással. A Tisza Volán 
Zrt. üzemelteti a buszhálózatot és a Szegedi Közlekedési Kft. pedig az elektromos üzemű há-
lózatot, ez a villamos és trolibusz hálózatot jelenti. Az elmúlt években jelentős fejlődésen 
ment keresztül elsősorban a városi elektromos közlekedési rendszer. Felújították a pályákat, 
telephelyeket és új járműveket szereztek be. A kedvező tárgyi adottságoknak és a jelentős 
technikai fejlődésnek köszönhetően a javaslatom, hogy a városi autóbusz hálózatot váltsuk ki, 
úgynevezett önjáró trolibuszokkal. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy ahol van felsővezeték 
ott trolibusz üzemmódban közlekedne a jármű, ahol viszont nincs, ott akkumulátoros üzem-
módban, vagyis önjáró módban közlekedne tovább a jármű. Egy korábbi EU-s pályázatnak 
köszönhetően már év végén a városba érkezik az első olyan trolibusz amelyik képes önjáró 
módban közlekedni. 2014-ig tizenhárom darab ilyen jármű érkezik. Természetesen ez még 
kevés egy teljes autóbusz hálózat kiváltására, ezért körülbelül három évre van szükség a teljes 
átálláshoz. A trolibuszoknak számtalan előnye van. Elég csak a környezetvédelemre gondolni, 
hiszen az elektromos közlekedés a működés helyén zéró emisszió, vagyis nincs káros anyag 
kibocsájtása. Az energia előállítás pedig történhet környezetbarát módon, megújuló erőforrás-
okból is. A tanulmányomban megvizsgálom az átállás gazdasági és környezetvédelmi aspek-
tusait. Összehasonlítva a jelenlegi autóbusz üzem fenntartását a mostani trolibusz üzem fenn-
tartásával. Így teljes képet kaphatunk a különböző üzemek működéséről. 



 

Papp Ádám 

Zéró emisszió: autóbusz hálózat kiváltása önjáró trolibuszokkal Szeged városában 

Ezen tanulmányom ihletését egy várospolitikai esemény adta. 2014-ben Szeged város és a 
Tisza Volán Zrt. között lévő úgynevezett közszolgáltatási szerződés lejár. Ez azt jelenti, hogy 
a városnak újra ki kell írni pályázatot az autóbusz hálózat üzemeltetésére. Szegeden jelenleg 
két szolgáltató foglalkozik menetrendszerinti közforgalmú személyszállítással. A Tisza Volán 
Zrt. üzemelteti a buszhálózatot és a Szegedi Közlekedési Kft. pedig az elektromos üzemű há-
lózatot, ez a villamos és trolibusz hálózatot jelenti. Az elmúlt években jelentős fejlődésen 
ment keresztül elsősorban a városi elektromos közlekedési rendszer. Felújították a pályákat, 
telephelyeket és új járműveket szereztek be. A kedvező tárgyi adottságoknak és a jelentős 
technikai fejlődésnek köszönhetően a javaslatom, hogy a városi autóbusz hálózatot váltsuk ki, 
úgynevezett önjáró trolibuszokkal. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy ahol van felsővezeték 
ott trolibusz üzemmódban közlekedne a jármű, ahol viszont nincs, ott akkumulátoros üzem-
módban, vagyis önjáró módban közlekedne tovább a jármű. A dolgozatomban azt kívánom 
vizsgálni, hogy milyen hatással van a környezetre, ha megszüntetjük az autóbuszokat. 

Pataki Zsófia 

A füvesítés hatása a csapadék okozta talaj erózió megelőzésében 

A csapadék okozta talaj erózió vizsgálata során, melyet két különböző dőlés szögben végzünk 
el, egy viszonylagos képet szeretnénk kapni hogy a füvesítés mint felszíni védekezési forma 
milyen mértékben hatásos. A vizsgálatokhoz mesterséges talaj-t hoztunk létre, amit osztályo-
zunk és jellemzünk. A megadott korú füvesített mintákat közepes csepp nagyságú csapadék-
nak vetjük alá és vizsgáljuk a lefolyt, átszivárgott vízmennyiségét és a talaj megfolyást pró-
báljuk modellezni. 

Pollák András 

Vasbeton hidak diagnosztikája 

Dolgozatom tárgya a vasbeton szerkezetű hidak diagnosztikája. Mivel hazánkban a vasbeton 
hidak hatalmas nemzeti vagyont képeznek, és a XX. század elején csak elenyészően foglal-
koztak a mérnökök a fenntartási munkákkal, ezért ezen, vasbeton műtárgyak állagának meg-
óvását, fenntartását fontosnak tartom. 

Ezt a növekvő környezeti hatások (az utak téli üzeme, sózása, a monumentális méreteket öltő 
ipari szennyeződések, és a levegő ugyancsak magas szennyeződései) egyre fontosabbá, és 
egyben elengedhetetlenebbé teszik. 
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Dolgozatomban szeretném bemutatni a vasbeton szerkezetek diagnosztikájához tartozó vizs-
gálatokat, eljárásokat, és a hozzá tartozó műszereket, nagyrészt saját képekkel illusztrálva. 

A szemrevételezéshez tartozó vizsgálatokat (acélbetét korróziója, felületi védelem hibái, me-
chanikai sérülések, vízszigetelés, vízelvezetés hibái, dilatációs szerkezetek hibái, saruk ingák 
hibái, repedéskép). 

Bemutatom továbbá a repedés diagnosztikai (szélesség, mélység), a roncsolásos (műtárgyból 
vett magminta, és a leszakító-kiszakító készülék), a roncsolás mentes (Schmidt-kalapács, Ult-
rahangos készülék),a betonacél (Poldi-kalapács, Profometer), és a kémiai (kloridion és karbo-
nátosodás) vizsgálatoknak menetét, és röviden szeretnék kitérni az egyes vizsgálatokhoz tar-
tozó műszerek fejlődésére. 

Kulcsfogalmak: beton, vasbeton, diagnosztika, híd, hidak, fenntartás, vizsgálat. 

Prukner Péter 

Induktív közelítéskapcsoló vizsgálata végeselem-módszerrel 

A mai automatizálás és gyártástechnológia legfontosabb kellékei a szenzorok. Minden auto-
matizált rendszerben található valamilyen érzékelő, ezért nagyon fontos jó minőségű szenzo-
rok tervezése és gyártása.  Jelenleg a Balluff Elektronika Kft.-nél dolgozom gyakornokként, 
ahol különböző, elsősorban induktív elven működő szenzorok vizsgálatával foglalkozom. 
Tudományos diákköri munkám során egy induktív közelítéskapcsoló elsődleges érzékelő 
elemének szimulációját végeztem el végeselem-módszer segítségével, valamint vizsgáltam a 
geometria paraméterei megváltoztatásának hatását az érzékenységre és a beépíthetőségre vo-
natkozóan. 

A vizsgált szenzor működési elve a következő: Az elsődleges érzékelő elem egy irányba nyi-
tott vasmagos tekercset tartalmaz, amelyen szinuszos áram folyik keresztül. A gerjesztés hatá-
sára változó mágneses tér jön létre a szenzor környezetében. Ha bármilyen fémtestet, tárgyat 
ebbe a mágneses térbe helyezünk, akkor a céltárgyban örvényáram jön létre, amelynek mág-
neses tere a kezdeti mágneses teret megváltoztatja. Ez a változás a tekercsben a gerjesztő szi-
nuszos áram jellemzőinek megváltozásában nyilvánul meg, amely változást a szenzorban ta-
lálható elektronikai áramkör kiértékeli, és az érzékelő a mért adatoknak megfelelő állapotba 
állítja a kimenetét. 

Munkám során az érzékenység és a beépíthetőség vizsgálatával foglalkoztam az elsődleges 
érzékelő elem geometriai paraméterek változtatásával. Ehhez végeselem szimulációra alkal-
mas szoftvereket használtam (CST Studio Suite, Ansoft Maxwell 3D) és ezeket az eredmé-
nyeket összehasonlítottam.  A jövőben szeretnék egy saját számító algoritmust MATLAB 
illetve C környezetben implementálni, valamint a számítási időt lecsökkenteni CUDA támo-
gatású videokártya használatával illetve alkalmazni az Element-by-element módszert. 



 

Répás Sándor 

A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és 
stabilitás-vizsgálata 

Az IPv4-ről IPv6-ra történő átállás első fázisában használható fontosabb technológiák össze-
gyűjtése, és rövid értékelése. A DNS64 és NAT64 áttérési technika működésének ismertetése. 
A legfontosabb szabadon felhasználható DNS64 és NAT64 megoldások kiválasztása. A kivá-
lasztott megoldások teljesítményének összehasonlítására alkalmas mérési metódus és mérési 
összeállítás kidolgozása, és részletes ismertetése. A DNS64 és NAT64 szolgáltatások futtatá-
sára alkalmas, elterjedt szabad terjesztésű operációs rendszerek kiválasztása az összehasonlító 
mérések elvégzéséhez. A kiválasztásra került BIND9, valamint TOTD DNS64 megvalósítá-
sok sebességének és megbízhatóságának vizsgálata mérési sorozatok során növekvő terhelés 
mellett Debian Linux 6.0.3, FreeBSD 9.0 és OpenBSD 5.1 operációs rendszereken végzett 
mérésekkel. A mérések során felmerült problémák és azok megoldásainak részletes ismerteté-
se. Az alkalmazott operációs rendszerek és DNS64 szolgáltatások konfigurációinak részletes 
ismertetése a mérési eredmények felhasználhatóságának, és a mérés reprodukálhatóságának 
érdekében.  A mérési eredmények ismertetése, értékelése, a teljesítmény és a megbízhatóság 
összehasonlítása mindkét DNS64 megoldás alkalmazásával, mindhárom operációs rendszer 
esetében. A Linuxon futó TAYGA NAT64 szolgáltatás működésének ismertetése, majd a 
mérés során alkalmazott konfiguráció pontos leírása. Az OpenBSD 5.1-ben található, a mérés 
során alkalmazott Packet Filter (PF) NAT64 szolgáltatás ismertetése, konfigurációjának rész-
letes leírása. A TAYGA és a PF NAT64 mérési sorozatok eredményeinek ismertetése, értéke-
lése. 

Szander Norina 

The BeerGame training as practice-oriented demonstration of the bullwhip effect 

The supply chain management problems can easily be demonstrated by the widely known 
BeerGame simulation. The problem is the implementation of the game especially in an 
industrial training situation or in formal education caused by the insufficiencies of the 
traditional forms of the game. In the Szabó-Szoba R&D Laboratory we developed an android 
software on the purpose of having an adaptable, entertaining and effective program, which 
can give real life experience about the nature of the bullwhip effect, inventory management 
challenges and create measureable results right away. We use the four perspectives of 
Balanced Scorecard performance measurement system for the most important part of the 
trainings: the discussion of outcomes and the team learning. 

Index Terms-- BeerGame, Balanced Scorecard, Bullwhip effect. 
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Szász Anna Enikő 

Egy osztrák passzív ház, irodaépület életciklus elemzése főbb paraméterek alapján 

Napjaink egyik középpontban álló problémája az energiaforrásokkal való takarékos gazdálko-
dás, a környezet védelme, a fenntartható fejlődés. A tudomány és a folyamatosan változó 
technológiák segítségével az emberiség megpróbál megoldást találni ezekre a problémákra. A 
dolgozat egy konkrét példán keresztül azt hivatott bemutatni, hogy Ausztriában milyen eszkö-
zöket alkalmaznak az energiával történő gazdálkodás területén és ezek milyen hatásokat jelen-
tenek most és várhatóan a jövőben a környezetre. 

Szekendi Tamás 

Egy hidraulikus motorágyazás gumituskójának végeselemes szimulációja frekvenciatarto-
mányban 

Feladatul kaptam, hogy ismerjem meg a gumik mechanikai viselkedését, mivel eddig csak 
közelítő, linearizáló kísérletek voltak viselkedésük leírására. Majd az  ismereteimre támasz-
kodva, új anyagmodelleket alkottam. Ezen' anyagmodellek segítségével már egyértelműen 
meghatározhatók a gumi hiperelasztikus és viszkoelasztikus tulajdonságai. Numerikus szimu-
lációnál, a mérnöki életben használatos gumik esetén nincs egyszerű dolgunk. Míg egy acélt, 
két anyagjellemzővel (Poisson szám és a Young Modulus) "könnyen" definiálhatunk -lévén, 
hogy lineáris anyag-, addig egy gumi modellezése nagyon bonyolult folyamat és magas szintű 
mechanikai és anyagismereti tudást igényel. E dolgozatban szeretném bemutatni, hogy, ho-
gyan építettem fel a végeselem modellemet, és hogyan terheltem a valóságnak megfelelően. 

Részletek a dolgozatomból: 

...Az elmondottak alapján látszik, hogy a célfrekvencián (ebben az esetben ez 14 Hz volt) 
erősen csökken a dinamikus merevség a lengésbe kerülő folyadéktömegtől a csatornában, ami 
az ellenfázisú lengések miatt a későbbiekben megszűnik, csúcspontot eredményezve a karak-
terisztikában, majd pedig megnyugvó végként a dinamikus felkeményedssel meghatározott 
értékhez tartva. 

Látható az is, hogy növekvő amplitúdó esetén a folyadék a tehetetlensége miatt nem feltétle-
nül tudja "követni" a gerjesztést, így a csökkenési-növekedési csúcsok tompulnak. Üresjárati 
karakterisztikák esetén az egész folyamat ugyan létezik, sokkal kevésbé szembetűnő,mert a 
zárt szelep miatt a folyadékoszlop bár nem leng, teljes nyugalmi állapot mégsem hozható lét-
re... 

...Az üzemi tartományban, zárt szelep mellett tehát a glykol lengési körülményei határozzák 
meg az ágyazás viselkedését: 



 

1. Az első tartományban közeledünk a lengő folyadéktömeg sajátfrekvenciájához, de még 
nem érjük el azt. A korábbiak szerint a hangolási frekvencia a csatorna (hidraulikus) kereszt-
metszet és hosszának függvénye, hiszen ez határozza meg a benne lengő folyadék tömegét is. 

2. Áthaladva a 2. tartományba a hangolási frekvenciához jutunk. A folyadéktömeg sajátfrek-
vencián történő lengése itt eredményezi a legkisebb dinamikus merevséget, de hidraulikus 
csillapítási szempontból a legnagyobb csillapítást (ezzel összefüggően a legnagyobb 
Verlustwinkel-t) is. 

3. Ebben a tartományban már elhangolt, ellenfázisú lengés lép fel a gerjesztés, és a folyadék-
tömeg között, megnő a modell merevsége, míg a Verlustwinkel, és a csillapítás csökken. 

4.-5. Ez az ellenfázisú lengés csillapodási tartománya egészen a frekvenciatartomány végéig, 
ahol a csatornában elhelyezkedő folyadék már nem leng. 

Az 5. tartományban ábrázolt dinamikus felkeményedés annyit jelent, hogy a már lengésben 
nem lévő folyadéktömeg (tkp. áll a csatornában) gátat szab a Tragkörper további mozgásának 
is, így annak dinamikus merevségéhez hozzáadódik az álló tömeghányad okozta merevség-
növekedés. Dinamikai felkeményedés alatt itt általánosságban a dinamikus és statikus merev-
ség hányadosa vehető... 

Tóth Viktor 

Igényvezérelt közlekedési rendszer tervezése Csongrád városban 

Napjainkban az emberek közlekedési igényei térben és időben is jelentősen eltérőek, melyek 
azt eredményezik, hogy a közlekedési munkamegosztás megtartása illetve javítása érdekében 
a közlekedési vállalatoknak egyre magasabb színvonalú szolgáltatást kell nyújtania az 
utasszám megtartása illetve növelése érdekében. Az olyan térségekben ahol az igények nem 
biztosítanák a járművek állandó, megfelelő kihasználtságát, új, igényvezérelt rendszerek be-
vezetésének vizsgálata szükséges a gazdaságosság érdekében. Az igényvezérelt rendszerek 
bevezetésének vizsgálata továbbá olyan térségekben is indokolt lehet, ahol időszakosan elté-
rőek az igények, valamint magas a korlátozott közlekedési képességű emberek száma. 

Csongrád város helyi közlekedésére valamely előzőekben említett tulajdonság jellemző, ezért 
dolgozatomban a város közlekedésének racionalizálását tűztem ki célul. Az egyes részekben 
bemutatom Csongrád város általános közlekedési jellemzőit, az igényvezérelt közlekedés álta-
lános jellemzőit, az igényvezéreltség vizsgálatának okait, és a javasolt rendszert. A dolgozat 
kitér az utazási igények felmérésére is, továbbá eredményeképp olyan javaslatot készítek a 
város közlekedésére vonatkozóan, amely feltehetően javítja a szolgáltatási színvonalat, ezáltal 
elősegíti a fenntartható fejlődést, a gazdaságosság szempontjait szem előtt tartva. 
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G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y  

Borsodi Erika Martina, Marczell Márta 

Szaloncukor piackutatás - a csomagolás, mint marketingkommunikációs eszköz hatása a 
fogyasztóra 

Az élelmiszeripari termékek piacát egyre erősödő versenyhelyzet jellemzi. Ebben a környe-
zetben a marketingkommunikáció az az egyedüli eszköz, melyet megfelelően alkalmazva a 
vállalat sikerre viheti termékét. A szaloncukor piacán sincs ez másképp. Jelen kutatás célja a 
szaloncukor-vásárlók fogyasztói magatartásának felderítése, mely alapul szolgálhat a megfe-
lelő marketingkommunikáció kialakítására. A dolgozat célja a csomagolás, mint marketing-
kommunikációs eszköz hatásának tanulmányozása, a vásárlási motivációk megismerése, a 
döntési mechanizmus értékelési szempontjainak feltárása, a fogyasztói hűség, fogyasztói pre-
ferencia és márkaismertség vizsgálata. 

Erdélyi Gabriella 

Magyarország eladósodásának egyes kérdései 

A XXI. század elején számos országra jellemző a bruttó hazai termékhez mérten magas ál-
lamadósság. A 2008-ban kezdődő pénzügyi-gazdasági világválság egyre inkább ráirányította 
a figyelmet az eladósodottság veszélyeire. Jelen dolgozatomban a magyar államadósság prob-
lémakörével kívánok foglalkozni. Az eladósodás elméleti összefüggéseinek vázlatos áttekin-
tése után célom annak a folyamatnak a feldolgozása, hogy hogyan jutott el az ország napjaink 
súlyosan eladósodott állapotához. Dolgozatom elsősorban történeti jellegű, áttekintem, hogy 
mikor és milyen célból vette fel az ország a hiteleket, azaz a hitelfelvételi hullámok és kon-
szolidációs időszakok egymást követő váltakozását. Emellett választ keresek azokra a kérdé-
sekre, hogy milyen nemzetközi környezetben került sor a sorozatos hitelfelvételre, és mind-
eközben mennyire mozgott kényszerpályán az ország. Gazdaságpolitikai hibák sorozata illet-
ve egyes döntéshozók hibás helyzetértékelése tehető felelőssé a kialakult helyzetért, vagy az 
ország egyszerűen a körülmények áldozata volt? Szeretném bemutatni, hogy milyen veszé-
lyekkel és következményekkel jár a hatalmas adósságállomány, és milyen lehetőségei vannak 
a kormányzatnak az adósság kezelésében. Vizsgálni fogom, hogy a múltban milyen eszkö-
zökkel élt (illetve nem élt) a gazdaságirányítás az adósságpolitika és adósságkezelés terén. 
Kitérek arra, hogy csatlakozásunk óta mi jellemezte hazánk és a Nemzetközi Valutaalap kap-
csolatát, és milyen szerepet játszott a világszervezet az itt vázolt folyamatokban. 



 

Farkas Lilla 

Hazánk energetikai kilátásai a Nemzeti Cselekvési Terv és a Nemzeti Energiastratégia tük-
rében. Lehetőségek és veszélyek. 

Napjainkban egyre több szó esik a megújuló energiaforrások kiaknázásának szükségességéről, 
ugyanis a jelenlegi rendszer - az üvegházgázok nagymértékű kibocsátása - rendkívül szennye-
ző. Továbbá, figyelembe kell venni, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége véges, a 
felmért energia vagyon nem lesz elegendő ahhoz, hogy minden igényt kielégítsen. Az igények 
pedig egyre nőnek világszerte... Fontos lenne tehát a jelenlegi erőforrásokkal való hatékony 
gazdálkodás, a takarékosság, illetve a megújuló energiaforrásokra való fokozatos áttérés.  
Dolgozatom első részében az Európai Unió megújuló energiapolitikáját, a klíma- és energia-
csomagot mutatom be, hogy kívánja az EU csökkenteni a szén-dioxid emissziót, s ezzel pár-
huzamosan növelni az egyes tagállamokon belüli alternatív energiahasználatot.  Ezután bemu-
tatom Magyarország Nemzeti Cselekvési Tervét, miként képzeli hazánk az Európai Unió felé 
vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  Szó lesz a Nemzeti Energiastratégiáról, azon tézisekről, 
melyeket a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás érdekében fogalmaztak 
meg a dokumentum készítői. Hogy megállják-e helyüket, erre keresem a választ. Végül gyors 
kalkulációt végzek: az Észak-dunántúli régió mekkora részét tudnánk ellátni színtiszta zöld 
energiával. 

Gábora Bernadett 

Városmárka-építés Győrben, a hitelesség jegyében 

Kavaratzis szerint egy jó márkával, pozitív, dinamikus márkaképpel nagyot lehet lendíteni 
egy ország turisztikai vonzerején, tőkevonzó képességén. Megítélésem szerint nincs ez más-
hogy a városok tekintetében sem. A világvárosok már évek óta versenyben állnak egymással, 
egyre-másra születnek a különböző rangsorok. Vajon mi a helyzet a kisebb méretű, akár ma-
gyar városokkal? Dolgozatom ennek jár utána, Győr-Moson-Sopron megye székhelyét górcső 
alá véve. 

A városmarketing bimbózó szakirodalmát áttekintve hamar arra a megállapításra jutunk, hogy 
az egységes kommunikáció és márkaépítés versenyelőnyhöz segíti a településeket. Kutatásom 
során nem csupán az erre vonatkozó elméleti ismeretanyagot dolgoztam fel, hanem egy gya-
korlati példán, Melbourne városmarketing stratégiáján keresztül támasztom alá a márkaépítés 
hasznosságát. Látható, hogy a világvárosok gyakorlatában a városmárkázás gyümölcsöket 
hoz, hazánkban ez sajnos még gyerekcipőben jár. Győrben már láthatóak az erre irányuló el-
határozások, ennek támogatására végeztem kutatásomat. A város helyzetének értékelését kö-
vetően saját vizsgálatom eredményeit mutatom be. Kvalitatív és kvantitatív kutatásomat a 
győri városlakók körében végeztem, véleményükre alapozva gyűjtöttem össze Győr legfőbb 
erősségeit, más városokkal szembeni sajátosságait. 
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Munkám alapvető célja, hogy a városban élők véleménynyilvánításának köszönhetően egy 
olyan városmárka létrehozását segítsem, amely hitelesen mutatja be Győrt, s amellyel az ott 
élők teljes mértékben azonosulni is tudnak. A koherens arculat a kívül valók (turisták, befek-
tetők, telephely- vagy lakóhelyválasztók) szemében is egyértelmű képet nyújt a városról, ez-
zel is növelve Győr vonzerejét. 

Hajnal Dóra 

Szociolingvisztika - társadalom és a nyelvhasználat kapcsolata 

Témám a szociolingvisztika, vagyis a társadalom és a nyelvhasználat kapcsolata. Dolgozatom 
vázát a szociolingvisztika fogalma, története, kialakulása adja, szeretném a paradoxonokat 
megvizsgálni valamint a társasnyelvészet tárgyát, jellemzőit és ágait bemutatni. Fontos szere-
pet kapnak a fő kutatási területek és vizsgálati módszerek is. A magyar nyelv társadalmi ré-
tegződése, a nyelvváltozatok, nyelvréteg-osztályok, kialakulása és a befolyásoló tényezők 
feltárása a célom. A szociolingvisztika a nyelvi és a társadalmi struktúra kölcsönös kapcsola-
tát mutatja be. Bővebben ez azt jelenti, hogy a nyelvhasználat és a társadalom összefüggéseit 
vizsgáló empirikus kiindulású kutatási területek összefoglaló neve. Azoknak a területeknek az 
összessége, amelyek a nyelv és a társadalom, illetve a nyelvhasználati formák és a szociális 
lét alapjául szolgáló társadalmi struktúrák közötti kapcsolatot vizsgálják. Az a tudományszak, 
amely abból a feltételezésből indul ki, hogy a társadalmi létet számos, egymással összefüggő 
minta és magatartásforma szövi át, melyek közül jó néhány nyelvi természetű. Ahogy az el-
nevezés is utál rá, nagy szerepet játszott a kialakulásában egyrészt a szociológia, másrészt a 
nyelvészet, de bizonyos irányzatainak kialakulásában egyúttal fontos része volt (van) a külön-
féle közösségek kulturális rendszereit leíró társadalmi-kulturális antropológiai kutatásoknak 
is. A szociolingvisztika a nyelvhasználat változatosságát és különbözőségét (variabilitását és 
heterogenitását) elemzi, s azt igazolja, hogy a nyelvhasználat állandó variációja, változatgaz-
dagsága nem véletlenszerű, kivételes, hanem törvényszerű állapot. A szociolingvisztikai vizs-
gálatok középpontjában valóságos beszédhelyzetek valóságos nyelvhasználat áll. 

Hirczi Judit 

Nonprofit szervezetek elemzése nemzetközi összehasonlításban 

A piaci és az állami szektor mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a harmadik szektor, vagyis a 
nonprofit szféra. A nonprofit szektor országonként, kultúránként igen eltérő, annak ellenére, 
hogy látszólag hasonlónak tűnik. 

Kutatásom során ezeket a nemzeti sajátosságokat elemzem hét ország nonprofit szektorának 
bemutatásán keresztül. Az országok kiválasztásánál fontos szempontot jelentett, hogy olyan 
országok nonprofit szektorát is bemutassam, ahol kiemelkedően magas a nonprofit szektor 
szerepe és olyanokét is, ahol még kevésbé jelentős a szerepük. Ezt a szempontot figyelembe 



 

véve döntöttem az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Lengyelország, 
Szlovákia, Csehország és Magyarország kiválasztásánál. 

A nonprofit szervezeteket különböző perspektívák alapján vizsgálom, országonként levetítve. 
A főbb szempontok a szektor mérete, jogi szabályozása, a bevételek és kiadások eloszlása, 
illetve a szektor történeti előzményei. Fontosnak tartom az állam és a nonprofit szektor kap-
csolatának megvizsgálását is és nagy hansúlyt fordítok a személyi jövedelemadó 1 %-ból 
származó bevételek elemzésére is. 

Jakab Ádám 

A több sebből vérző magyar építőipar 

Kutatásom témája az építőipar állapotának vizsgálata, beleértve ebbe az építőipar kibocsátá-
sát, az elmúlt évek trendjeit, árindexeket, mely mutatók Magyarországon már évek óta mély-
ponton vannak. 

A fent leírt területek önmagában is érdekes kutatási területet adnának, de mélyre hatóan egyik 
területbe se kívánok belemerülni. Ennek a könnyelműségnek az oka az, hogy egy másik pers-
pektívából kívánom megközelíteni az építőipar jelentőségét. A fentieken túl megkísérlem ösz-
szekapcsolni kutatásomban az iparág állapotát a magyar makrogazdasági mutatókkal és ele-
mekkel úgy, mint munkaerőpiac, jövedelem, kamatláb, hitelezés, fiskális politika stb. 

A két terület adta számomra azt az elképzelést, hogy összefüggésbe hozzam az építőipart a 
gazdaság ciklikusságával. Ez a kapcsolat adja kutatásom kvintesszenciáját, így a hangsúlyt is 
erre kívánom fektetni. Ennek következtében kutatásom során a közgazdaság elmélettörténete 
is hangsúlyt kap a különböző adatelemzések mellett. 

Az építőipar a gazdaság egyik jelentős mozgatórugója, ugyanis ha az építőipari beruházások 
visszaesést mutatnak, az baljós jel a gazdasági növekedés kilátásaiban is. Az építőipar alaku-
lásának és egy ország gazdasági növekedésének összefüggéseire kívánok rávilágítani, mely-
hez kapcsolódik a már fent említett cikluselméletbe történő beágyazás is. 

Hipotéziseim vizsgálata során be kívánom mutatni, hogy az építőipar a gazdaság mozgatóru-
gója, továbbá megvizsgálom az ingatlanpiacon kialakuló ,,buborékokat" és a makrogazdasági 
szabályozóeszközök hatékonyságát. Ezekre adott válasz reményeim szerint képes egy árnyalt 
képet festeni az előttünk álló évekről. 
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Jakab Melinda 

Határon átnyúló együttműködések - Németország-Ausztria és Ausztria-Magyarország hatá-
rán 

Egy ország helyzetét nagyban meghatározza népessége, területe, államformája, politikai stabi-
litása, de legalább ilyen jelentős szerepet tölt be szomszédaival való kapcsolata. Az elmúlt 
századok igen fontos kérdése volt, hogy hol húzzák meg a határokat. A folyamatos háborúzá-
sok következtében pedig e területek perifériákká váltak, s helyzetüket tovább nehezítette, 
hogy a központtól is távol estek. 

A 21. században felismerték az államok, hogy a gazdasági fejlettség, a versenyképesség, a 
társadalmi jólét fontosabb kérdések, mint az egymással való ellenségeskedés. A közös jövő 
építése, valamint a határvidékek felzárkóztatása érdekében szükséges a nemzetek közötti ösz-
szefogás, a fennálló nehézségek együttes erővel történő leküzdése. 

Ennek egyik lehetősége a határon átnyúló együttműködésben való részvétel, mely dolgozatom 
témája. Tanulmányomban foglalkozom az együttműködések kialakulásával, céljaival és mű-
ködésével, valamint ennek eredményeként a periférikus területek fejlődési zónává válásának 
lehetőségével. Kitérek az Európai Unió regionális politikájára, mely hozzájárul a szomszédos 
államokat hosszú ideig elválasztó, mesterségesen meghúzott határok lebontásához, valamint a 
fejlődést gátló akadályok elhárításához. 

Dolgozatomban a Németország-Ausztria és az Ausztria-Magyarország közötti határon átnyúló 
együttműködéseket szeretném kiemelni, és bemutatni törekvéseiket, céljaikat. A német-
osztrák és osztrák-magyar együttműködési programokat vizsgálva, majd összehasonlítva sze-
retném a sikeres határon átnyúló együttműködés alapjait megfogalmazni. Feltevésem szerint a 
hatékonyan működő német-osztrák együttműködés pozitív példa lehet az osztrák-magyar kö-
zös tevékenység számára. Az együttműködések vizsgálatából származó tanulságokat, követ-
keztetéseket felhasználva összefoglalom a sikeresség kulcselemeit, melyek a jövőbeli együtt-
működések számára lehetnek hasznosak. 

Jankó Orsolya Boglárka, Barth Júlia, Kovács Balázs 

Innovatív kampányterv, avagy hogyan varázsoljunk életet Győr belvárosába 

A napjainkra megváltozott fogyasztói szokások következtében a vásárlások színtere áttevődött 
a nagyobb bevásárlóközpontokba, mely sok esetben csökkenő tendenciát eredményez a ha-
gyományos belvárosi üzletek forgalmában. Ez Győr városában sincs másképp, ahol a csökke-
nés hátterében számos további probléma sorakozik, melyet érdemes mélyebben is megvizs-
gálni. A Győri Belvárosi Bevásárló Utcák Alapítvány egy erre vonatkozó és megoldást nyújtó 
kampányterv kidolgozásában kérte egyetemi hallgatók segítségét. Örültünk a lehetőségnek, 
így megkezdtük a kutatómunkát a feladattal kapcsolatban, mely lényegében egy karácsonyi 
időszakra vonatkozó kampányprogram összeállítását jelenti, ami november végén venné kez-



 

detét. Dolgozatunk céljaként tehát a győri városközpont felpezsdítését, ezáltal a belvárosi üz-
letek forgalmának növelését tűztük ki. Kutatómunkánk során a szakirodalomban elmélyedve 
kerestünk válaszokat, valamint már meglévő felméréseket, dokumentumokat elemeztünk, 
továbbá összehasonlító elemzéseket, honlap-szemlét is végeztünk. A rendelkezésünkre álló 
idő szűkében primer kutatásunkban tanulótársaink voltak segítségünkre, akik szintén lelkes 
résztvevői az Alapítvány felkérésére vonatkozó feladatnak. A szakirodalmi kutatás után mun-
kánk a jelenlegi helyzet elemzésével folytatódott. Ezt követően rávilágítottunk a belvárosban 
rejlő számos, még kihasználatlan előnyre, innovációs lehetőségre. Brainstorming módszerrel 
összegyűjtöttünk minden felmerült javaslatot, amely megítélésünk szerint rövidtávon mentő-
övet nyújthat a belvárosnak, hogy aztán újult erővel kerülhessen kialakításra egy hosszabb 
időtávra szóló alapos városi marketingterv. Már csak az a kérdés, hogy ez miként és milyen 
ütemben valósulhat meg, járulhat hozzá a versenyképesség növekedéséhez. Bízunk benne, 
hogy javaslatainkkal hozzátehetünk a kampányprogram sikeréhez, és ezáltal egy kicsit közö-
sen építhetjük Győr jövőjét. 

Járinka Tímea Rita 

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos magatartás megfigyelése a 14-15 éves korosztály 
körében 

A TDK dolgozatomban a környezetvédelemmel, környezettudatossággal szeretnék foglalkoz-
ni. Ezen belül a szelektív hulladékgyűjtésről fogok bővebben írni. Vizsgálatom középpontjába 
a 14-15 éves korosztályt választottam. Azt szeretném megtudni, hogy ez a korosztály mennyi 
és milyen ismeretekkel rendelkezik környezetükről, illetve a szelektív hulladékgyűjtésről. 

Többen kérdezték tőlem, hogy miért pont ez lett a témám? Szerintük a környezetvédelem már 
elcsépelt dolog. Nos, én ezt nem így gondolom. Igaz, hogy most már többen beszélnek róla, 
mint sok évvel ezelőtt, de a probléma az, hogy még mindig sokan csak beszélnek róla és nem 
cselekednek. Azt is gondolom, hogy ha valaki már egészen fiatalon hall ezekről a dolgokról, 
akkor később könnyebben él majd környezettudatosan, kvázi az lesz neki a természetes, és 
nem a ,,szemetelő életmód". 

Dolgozatomban először a környezetvédelemről fogok írni általánosságban, majd áttérek a 
szemét és hulladék közötti különbségre, ezt követően pedig a szelektív hulladékgyűjtésre. 
Primer kutatásom két részből áll majd. Először készítek egy fókuszcsoportos interjút az egye-
temi szaktársaim körében. Az itt elhangzottak segítségével összeállítok egy kérdőívet, amit 
majd a 14-15 éves korosztály tagjaival fogok kitöltetni. Úgy gondolom, hogy az előbb említett 
korosztály nem él környezettudatosan, illetve nem gyűjtik otthon szelektíven a hulladékot. 
Kérdőívem egyik célja, hogy ezekre a feltevésekre választ kapjak. 

Továbbá tárgyát képezi a dolgozatomnak az is, hogy megnézem, a szelektív hulladékgyűjtés-
nek van-e valamilyen gazdasági hatása, és ha igen, akkor milyenek lehetnek ezek? 
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Zárásul pedig szeretnék még egy-két tippet adni, ami talán jobban ösztönzi majd a fiatalokat 
is arra, hogy odafigyeljenek környezetük tisztántartására és arra, hogy a hulladékot ezen túl 
szelektíven gyűjtsék. 

Jenei Szonja 

A férfi és női karrierminták napjainkban Magyarországon és Ausztriában 

TDK dolgozatom témája a nők érvényesülési lehetőségeinek vizsgálata a munkaerőpiacon, 
illetve a vállalkozói szférában. Az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló intézkedések 
ellenére napjainkban is jelentős eltérések mutatkoznak a nemek között a karrier tekintetében. 
A nők sokszor nem is törekednek kiemelkedő eredmények megvalósítására, mások irányításá-
ra, anyagi sikerek elérésére. Kutatásom célja annak feltárása, hogy milyen okok állnak a 
szándék háttérbe szorulása és az eredmények elmaradása mögött. Léteznek biológiai, társa-
dalmi, valamint a kapcsolati hálók eltérő szerkezetéből eredő tényezők, melyek meghatározó-
ak a nemek viselkedését illetően. Ezen túlmenően dolgozatomban a motivációkból és maga-
tartásmintákból adódó különbségeket vizsgálom. Idézek H. Sas Judit gondolataiból, aki az 
egyenjogúság kérdésével foglalkozott korszakos jelentőségű munkájában. A magatartásmin-
ták tekintetében Sue Bishop rendszerére hagyatkoztam, a motivációk témakörében pedig Ab-
raham Mashlow kibővített piramisát vettem alapul. Statisztikai adatok alapján feltárom a ma-
gyar nők munkaerőpiaci helyzetét, valamint a vállalkozónők nehézségeivel és önszerveződési 
formáival is foglalkozom. A szakirodalom feldolgozása után a vállalkozókkal készített mély-
interjúkat elemzem. Részükre és az alkalmazottak számára kérdőívet szerkesztettem, amely-
ből kiderül, hogy a felnőttek milyen forrásból veszik viselkedésmintáikat, illetve feltárja, me-
lyek cselekedeteik legfontosabb mozgatórugói. Felmérésemet hazánkon kívül Ausztriában is 
folytattam, ezáltal az országok közötti eltérésekre is fény derül. 

Kaszás Veronika 

A győri önkormányzat által fenntartott általános iskolák marketing szempontú vizsgálata az 
1. évfolyamosok beiskolázása tekintetében 

A kutatásom témája: a győri közoktatási intézmények közül az önkormányzat által fenntartott 
általános iskolák marketing szempontú vizsgálata az 1. évfolyamosok beiskolázása tekinteté-
ben, melyet Magyarországon, Győr-Moson-Sopron megyében, Győrben végeztem 2012. ápri-
lis és 2012. október között. 

A téma fontosságát abban látom, hogy 1993 óta nem változott a közoktatási törvény az elsős 
beiratkozás tekintetében, ellenben a körülmények megváltoztak az elmúlt 19 évben. Az 1993. 
évi LXXIX. törvény a közoktatásról fogalmazta meg először Magyarországon 13. §-ának (1) 
bekezdésében a szülők szabad iskolaválasztási jogát. Ez a törvényi paragrafus ugyan nem 
törölte el a körzethatárokat, de versenyt indított el az iskolák között. Emellett a gyerekek lét-
száma kezdetben csökkent, a vizsgált időszakban mérsékelten növekedett csak, vagy stagnált, 



 

ellenben az iskolák száma növekedett. A közel 20 év alatt a verseny csendesedett, de aktuali-
tását nem veszítette el, mert ez idő alatt az iskolák egyedi jelleget öltöttek. 

A verseny és a tények arra késztetik az iskolákat, hogy marketing tevékenységet folytassanak 
kettős céllal: a diákok toborzása és az intézmény pozíciójának megtartása, erősítése érdeké-
ben. Az említett problémával kapcsolatban sem a hazai sem a külföldi szakirodalomban nem 
olvashatók empirikus vizsgálatok, vagy azok eredményei, így főként ez motivált a kérdéskör 
meghatározásában és a kutatási terv kialakításában. 

A feltáró kutatásom során több módszertani eszközt is felhasználtam, hogy teljesebb képet 
kaphassak a problémáról. Egész pontosan a 2012-ben beiratkozott elsős diákok szüleivel töl-
tettem ki kérdőívet, majd az iskolák vezetőivel készítettem mély interjút. 

Remélem, az összetett elemzésem segítéségével fel tudom tárni a probléma gyökerét, és meg-
oldást találok az iskolák számára. 

Kecskés Petra 

Aranyat ér-e az ezüstgeneráció? Az idősek fogyasztói magatartásának vizsgálata az egész-
séges táplálkozás vonatkozásában 

Magyarország társadalma öregszik. Tény, hogy az idős korosztály aránya és száma folyama-
tosan emelkedik, azonban a témában keletkező írások zöme csak a problémára koncentrál. A 
legtöbben megfeledkeznek arról, hogy a kialakult helyzetre alternatív válaszokat adjanak. 
Marketinges hallgatóként ezt tartom a legfontosabbnak: megismerni a problémát, annak forrá-
sát, de keresni a megoldást és ezt tartani szem előtt. ,,Öregember nem vénember" - tartja a 
mondás, kérdés azonban az, van-e valós alapja e kijelentésnek napjainkban. Ki számít egyál-
talán öregnek? Fogyasztóként hogyan jelennek meg a piacon? Hogyan jellemezhetjük fo-
gyasztói magatartásukat és mely tényezők befolyásolják leginkább döntéseiket? Milyen az 
egészségi állapotuk és mennyire élnek egészségtudatosan? Hogyan viszonyulnak a táplálko-
zásuk terén az egészséges élelmiszerekhez, kiemelt tekintettel a biotermékekhez? Ezek a köz-
ponti kérdései dolgozatomnak. A válaszokat a szakirodalmak áttekintésével, azt követően 
pedig a primer kutatásom eredményeinek ismertetésével mutatom be, melyet földrajzilag le-
szűkítek Győr-Moson-Sopron megyére. Felmérésemet két lépcsőben bonyolítom le, elsőként 
feltáró kutatást készítek mélyinterjúk segítségével a szegmens körében, majd kérdőíves vizs-
gálatot végzek. A kétlépcsős kutatásnak köszönhetően kvalitatív és kvantitatív eredményekkel 
igyekszem választ adni a feltett kérdésekre, alátámasztani (vagy cáfolni) hipotéziseimet, és 
levonni a következtetéseket. 
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Kecskés Petra 

60 felett is van élet - De milyen? A ma időskorúi a demográfiai változások tükrében. 

Napjaink demográfiai változásai világszerte kedvezőtlen képet mutatnak. Földünk össznépes-
ségének növekedése bizonyos országokra koncentrálódik csupán, azonban Európában, azon 
belül hazánkban ezzel épp ellentétes folyamatok zajlódnak. A magyar népesség csökkenő 
tendenciát mutat, amelyhez hozzájárul az is, hogy társadalmunk öregszik. Mit is jelent mind-
ez? Több tényező együttesen játszik szerepet e visszaesésben, amelyekre dolgozatomban rész-
letesen kitérek. Kiemelten az idősödő, illetve idős korosztály bemutatásával, elemzésével, 
jellemzésével foglalkozok a tanulmányban - mind a szekunder adatok összegyűjtésekor, mind 
pedig primer kutatásom eredményeinek prezentálásakor a korcsoportra koncentrálok. Miért 
tartom ezt fontosnak? Marketingszakos hallgatóként a fogyasztói magatartás elemzése áll 
érdeklődésem középpontjában, amelynek hátterében a demográfiai változásoknak (is) kiemelt 
szerepe van, azaz releváns információkat, pontosabban következtetéseket lehet levonni belő-
lük. Ki az idős? Egyáltalán ők hány évesnek tartják magukat? Milyenek napjaink ,,öregjei"? 
Melyek a főbb értékek számukra? Milyen egészségi állapotuk és tesznek-e azért - koncentrál-
va az étkezésre -, hogy egészségüket megőrizzék? E kutatási kérdések adják kutatásom vezér-
fonalát, amelyekre a szakirodalmak, korábbi vizsgálódások, valamint saját, kvalitatív és kvan-
titatív kutatásaim eredményeinek ismertetésével igyekszem választ adni. 

Kovács Viktória 

Az olaj és a fátyol rabságában - Szaúd-Arábia gazdasági és társadalmi helyzete napjaink-
ban 

Szaúd-Arábia közel 652 milliárd dollárnyi GDP-jével a világ 25 leggazdagabb országa közé 
tartozik. Az ország GDP-jének legnagyobb részét a hatalmas mennyiségű olajexport adja: a 
királyság bevételeinek majdnem 90%-a származik az olajexportból. 

Az ország GDP-jének növekedéséhez tehát elengedhetetlen az olajexport növelése, így a ki-
termelés fokozása. Felmerül azonban a kérdés, hogy meddig tartható fenn ez a folyamat? 
Szaúd-Arábiának úgy kell megküzdenie a hatalmas belső kereslet kielégítésével, illetve az 
exportkötelezettségek teljesítésével, hogy közben számolnia kell az olajmezők kimerülésének 
lehetőségével. A politikai vezetés rájött arra, hogy csökkenteni kell az olajfüggőséget, illetve 
diverzifikálni kell a gazdaságot. Emiatt egyre több kutatást támogatnak, amelyek arra irányul-
nak, hogy főleg a belső keresletet kőolaj és földgáz helyett valami mással elégítsék ki. Az 
ország földrajzi adottságaiból kiindulva az egyetlen jól hasznosítható megújuló energiaforrás 
a napenergia lenne. Mind az olajkimerülésre, mind pedig a gazdaság diverzifikációjára meg-
oldást jelentenek az ,,Új Gazdasági Városok", vagyis a New Economic Cities (NEC) névre 
hallgató projektek.  

Dolgozatomban tehát az olajfogyasztással és az olajmezők kimerülésével kapcsolatos kérdé-
sekkel foglalkozom, illetve kitérek a 2008-as gazdasági válság hatására bekövetkező változá-



 

sokra, Szaúd-Arábia jelenlegi gazdasági helyzetére, illetve a királyság jövőbeli gazdasági ki-
látásaira. 

Egy ország elemzése során azonban nem foglalkozhatunk csak a gazdasági kérdésekkel, a 
társadalmi problémák ugyanúgy fontosak. Szaúd-Arábia esetén a nők jogai és társadalmi 
helyzetük a legvitatottabb téma, én is erre térnék ki dolgozatomban. Megvizsgáltam a nők 
jelenlegi helyzetét, illetve azt is, hogy milyen kezdeményezések vannak arra vonatkozóan, 
hogy társadalmi integráltságuk, emancipációjuk jobban megvalósuljon. 

Kucséber László Zoltán 

A magyarországi kartellek empirikus megfigyelése 

Dolgozatom elméleti fejezetében a kartellek fogalmára vonatkozó piacelméleti és versenyjogi 
szakirodalom szintetizálásával alkotom meg a lehető legteljesebb és legpontosabb kartell fo-
galmat. Megpróbálom kideríteni, hogy mit jelent az összehangolt magatartás és a versenykor-
látozó megállapodás a Gazdasági Versenyhivatal döntéseiben. 

Dolgozatom alapvetően feltáró jellegű kutatás. A GVH több mint kétszáz határozatának 
elemzéséből generálok adatokat, amelyekből leíró és következtető típusú statisztikát készítek. 
A magyar és a külföldi piacelméleti szakirodalom alapján hipotéziseket állítok fel a kartellek 
típusáról, működésének időtartamáról, földrajzi elhelyezkedésükről, az összejátszásban részt 
vevő vállalatok számáról, és a kartellek iparág-típusáról,- továbbá ezek közötti esetleges ösz-
szefüggésekről, mint az ágazat és a típus; az ágazat és az összejátszásban részt vevő vállalatok 
száma; a működés időtartama és a kartellben részt vevő vállalatok számának kapcsolata. A 
magyar piacelméleti szakirodalom eddig nem rendelkezik konkrét információkkal (csupán 
feltételezésekkel) a Magyarországon működött (a GVH által már elítélt) kartellek e tulajdon-
ságairól. 

Kulcsfogalmak: Piacelmélet, Kartell, Gazdasági Versenyhivatal, Versenyjog  

Molnár Anett, Veréb András 

A referenciacsoportok (és egyéb tényezők) hatása márkaválasztásra/döntéseinkre 

Dolgozatunk témája a referenciacsoportok hatása fogyasztói/vásárlási döntésekre. Referencia-
csoportként egy olyan csoportot választottunk, melynek mi is tagjai vagyunk, így könnyebben 
bele tudjuk ásni magunkat a témába. Az egyetemistákat vesszük alapul kutatásunkhoz, mely 
azt fogja vizsgálja, hogyan képes más ember jelenléte hatással lenni fogyasztási szokásainkra. 
Az egyetemista réteg tulajdonságait feltérképezzük, majd megvizsgáljuk egyéni és csoportos 
kutatással azt, miként képes egy referenciacsoport befolyásolni véleményünket, választásain-
kat. A kutatás előtt természetesen minden fontos dolgot körbejárnánk, a csoportok tulajdonsá-
gaitól kezdve, a csoporton belüli befolyásoló tényezőkig. Ezután jönne a vakízteszt, melyet 
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mint említettük egyénileg és csoportosan is elvégzünk az egyetemistákkal, hogy a befolyáson 
túl lássuk a befolyás mértékét is. Várakozásaink reméljük beigazolódnak, miszerint egy refe-
renciacsoport képes befolyásolt gyakorolni döntéseinkre, választásunkra. Fő kérdéseink azok 
volnának, hogy milyen módon, milyen mértékben és milyen hosszantartóan képes egy közös-
ség fogyasztói döntéseinket megváltoztatni. Dolgozatunkban ezekre keresünk válaszokat, 
mely végén még a terméket gyártó vállalat számára is igyekszünk javaslatokat tenni azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan használhatja ki ezt a csoporton belüli befolyást marketingstratégi-
ájában. 

Németh Fidélia Mónika 

Vállalati felelősségvállalás a fényképezőgép-gyártók körében 

A dolgozatom célja a vállalati felelősségvállalás elemzése a fényképezőgép gyártók körében, 
bemutatva a vállalatok felelősségvállalását és káros tevékenységeiket. Bár a vállalatok jó ré-
sze a CSR tevékenységre és CSR jelentések készítésére marketing tevékenységként tekint, itt 
nem ezen aspektusból kerül majd bemutatásra. 

A dolgozatom első felében szeretnék egy rövid, általános képet festeni a fenntartható fejlődés 
és a vállalati felelősségvállalás fogalmáról és az ehhez tartozó eszközrendszerről. Ezt követő-
en röviden be szeretném mutatni a fényképezőgép piac helyzetét globális szinten a 2010-es 
évben és a magyarországi elektronikai ipar helyzetét. Ezután arra szeretnék kitérni, hogy egy-
általán mennyire és melyik régiókban terjedt el a felelősségvállalás gondolata a fényképező-
gép-gyártók körében. Majd a vállalatok fenntarthatóságát szeretném elemezni a Tóth Gergely-
féle sematika alapján öt vállalat (BenQ, Braun Photothechnik, Hasselblad, Nikon és Polaroid) 
példáján keresztül. Ezt követően az egyik piacvezető vállalat a Nikon jelentését fogom ele-
mezni, hogy mennyire felel meg a GRI jelentési keret feltételrendszereinek. Mivel nem csak 
jó dolgok jellemzőek erre az iparágra, ezért a vállalatok tevékenységének árnyoldalai is bemu-
tatásra kerülnek. Majd még néhány rangsorolási rendszert szeretnék röviden bemutatni. 

Németh Zoltán 

A technikai elemzés alkalmazhatósága a hazai certifikátpiac termékein 

A dolgozat a tőzsdei technikai elemzés alkalmazhatóságát, módszertanát és konkrét eredmé-
nyeket hivatott bemutatni a hazai certifikát-piac két kiválasztott termékére vonatkozóan. 

Maga a certifikát olyan értékpapír, melynek értéke egy mögöttes tőkepiaci termék - például 
egy részvénypiaci index, nyersanyag vagy akár egyedi részvény - árfolyamának alakulását 
követi meghatározott módon. A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott árupiaci certifikátok 
közül az Erste Arany (EBGOLD), míg a részvény certifikátok közül  az Erste Mol Turbo 
Long 04 (EBMOLTL04) termékeket vizsgálja kutatásom 1 éves időtávon. Az időtáv nagysága 
ideális a technikai elemzés kibontásához és szemléltetéséhez. Bemutatásra kerül a vizsgált 



 

certifikátok mindenkori értékének kiszámítási módja, elve, néhány tőzsdei alapfogalom,  a 
módszertan rövid ismertetése. A tartalom fő részét az árfolyamok alakulásának grafikonon 
történő vizsgálata, részletes elemzése, a jellegzetes és az egyéni indikátorok adatainak kiérté-
kelése teszi ki. Az elemzések nagy része számítógépes, testre szabható elemző programmal 
készül, kisebb része Microsoft Office Excel segítségével. Fontos megemlíteni, hogy dolgoza-
tom nem múltbeli vételi, ill. eladási jelzéseket kíván generálni, hanem a két választott 
certifikát jellegzetességeire helyezi a hangsúlyt, továbbá bizonyítja a technikai elemzés kiváló 
alkalmazhatóságát a hazai certifikátokon. 

Pápai Viktória 

Márkák, divat, referenciacsoportok - A fiatalok "bűvös háromszöge" 

Mivel a fiatalok sok időt töltenek televízió nézéssel és internetezéssel, ezért őket könnyebben 
elérhetik a márkák. A dolgozatomban kitérek a márkák fejlődésére, valamint a fiatalok és 
márkák kapcsolatára is. Feltárom, hogy mit jelent az ifjúsági marketing valamint, hogy a divat 
milyen irányba tart. A márkaválasztást az embereket körülvevő referenciacsoportok is befo-
lyásolják. 

Saját kutatásomban a márkaválasztást befolyásoló tényezőket tárom fel, ezt a fiatalok ruházati 
cikk vásárlási szokásainak vizsgálatán keresztül valósítom meg. A vizsgált célcsoport a 14-25 
éves korosztály. Kérdőíves megkérdezéssel a középiskolások és a főiskolások vásárlási szoká-
sainak különbségeit szeretném megvilágítani. A fő cél a kutatás elején felállított hipotézisek 
beigazolása. A kutatás eredményeiből néhány gondolat: mások véleménye fontos a fiatalok 
számára és sokan a márkás ruhák által szeretnének az adott közösség tagjaivá válni. Fontos a 
fiataloknak a márka, de márkahűség inkább csak a főiskolások körében figyelhető meg. Arra 
is kerestem a választ, hogy vajon szeretnek-e a fiatalok ruházatuk által kitűnni a tömegből és 
mernek-e olyan ruhadarabokat hordani, amely még nem elterjedt társaik körében, vagyis 
mennyire találhatók innovátor fogyasztók a fiatalok között?  

A kutatás eredményeinek ismeretében meg lehet határozni, hogy mi a márkaválasztás fő befo-
lyásoló ereje a vizsgált fiatalok körében és ezt később akár reklámok kidolgozásánál is fel 
lehetne használni. 

Sarkadi-Nagy Balázs, Reczes Fanni 

Építőipart támogató online szolgáltatás 

A számítástechnika tudomány fejlődésével megjelentek az egyéb iparágakat támogató infor-
matikai technológiák. Például bányászati, épülettervezési, épületgépészeti szoftverek. Az in-
ternet megjelenésével marketing lehetőségek tárháza nyílt meg a hirdetők előtt. 
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Napjainkban számos az építőiparral kapcsolatos információt találhatunk az interneten. A hir-
detéseket mondhatni egyszerűen meg találhatjuk. Ennek ok, hogy a hirdető felületet üzemelte-
tő cégek, megtesznek mindent azért, hogy honlapjuk a leglátogatottabb legyen, lehető legna-
gyobb forgalmat bonyolítsa le. Az információkról ezt már nem mondhatjuk el. Számos helyen 
találhatunk leírásokat, tapasztalatokat az interneten, de összegezet, jól használható felülete 
nincs. 

A piaci felmérés azt mutatja, hogy a megkérdezettek 55% használna valamilyen tervező 
szoftvert, számítógépes programot munkájához. Ez az arány átvetítve a Magyarországon re-
gisztrált villany és gáz szerelőkre (több mint 8800 fő) 4856 személyt jelent. Várhatóan 1,5%-
uk vásárolja meg az első értékesítési évben a licence-t. Így 72 felhasználó prognosztizálható 
az első évben. 

A potenciális vásárlók köre még tartalmazza a nem regisztrált szerelőket (víz, fűtés, gáz, vil-
lany, alternatív energia), és azon kivitelezőket, akik már használnak valamilyen szoftvert 
munkájukhoz. 

A további évek folyamán számuk folyamatos növekedése várható, mely szám megközelítheti 
a 4856 felhasználót csak Magyarországon, a regisztrált szerelőket alapul véve. 

Sebők Melinda 

A nagyvállalatok hatalma - Mennyire befolyásosak a transznacionális vállalatok globálisan 
és mennyire fontos jelenlétük hazánkban? 

A transznacionális vállalatok jelentőségének hangsúlyozása az utóbbi években rendkívül fel-
kapott témává vált a médiában. Történetük szorosan összeforr a nemzetközi kereskedelemmel 
és ily módon a globalizáció jelenségével. Közgazdászok, szakértők, politikusok hívják fel a 
figyelmet arra, hogy különösen a mai érzékeny hazai és nemzetközi gazdasági helyzetben 
Magyarország számára rendkívül fontos az itt lévő nagyvállalatok tevékenysége többek között 
a foglalkoztatásban vállalt szerepük, a kis- és középvállalatokkal való beszállítói, fejlesztési és 
egyéb piaci kapcsolatuk, valamint az általuk az államháztartásba befizetett adók szempontjá-
ból.  Úgy gondoltam, hogy ez a téma aktualitása miatt kitűnő témája lehet egy TDK dolgozat-
nak. 

A transznacionális vállalatok jellemzői, világgazdaságban vállalt szerepe és befektetéseik 
legutóbbi trendjei (pl. földrajzi és szektorális irányultság) után vizsgálódásomban egy olyan 
mérőszám (és modell) kifejlesztésére fókuszáltam, mely alapján vizsgálható, mérhető és rang-
sorolható a vállalatok hazai gazdaságban érzékelhető jelentősége öt fő kategória alapján. Így 
több kategóriát kiszámolva és összegezve felállítottam a vizsgálatomban részt vevő huszon-
egy vállalat rangsorát a magyar gazdaságban érzékelhető befolyásuk (belföldi értékesítés net-
tó árbevétele, befektetett eszközök értéke), hozzáadott érték-teremtő tevékenységük (GDP), 
foglalkoztatásban, valamint az államháztartás támogatásában vállalat szerepük alapján. 



 

Temesi Melinda 

A hallgatók vállalkozási hajlandóságának és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata Ma-
gyarországon 

A TMDK dolgozatom témája a magyar hallgatók vállalkozási hajlandósága. Az általam vá-
lasztott témakört azért tartom fontosnak és aktuálisnak, mert már hazánkban is felismerték, 
hogy a vállalkozások a gazdaság mozgatórugói. Igaz, hogy az Európai Unió többi tagországá-
hoz hasonlóan, most már Magyarországon is elindult kisvállalkozások nagymértékű támoga-
tása, de még így sem fordítanak elég figyelmet a kisvállalkozásokra.  Annak ellenére pedig, 
hogy a jelenleg a felsőoktatásban tanulók azok, akik a legnagyobb hányadát adják a jövő vál-
lalkozóinak, a felsőoktatásban továbbra is jó alkalmazottakat, nem pedig jó vállalkozókat ké-
peznek. 

Dolgozatom célja, hogy felderítsem azokat a külső és belső motivációkat, amik hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a hallgatók az alkalmazotti lét helyett, inkább egy önálló vállalkozás indítását 
válasszák. Ezen belül fontosnak tartom vizsgálni a hallgatók személyiségtípusát, a családi és 
baráti környezetüket, a tanult szakterületet, de emellett a hátráltató tényezőket is bemutatom. 
A vállalkozói hajlandóságot a 2011-es GUESS felmérés alapján vizsgálom meg teljes ma-
gyarországi viszonylatban, illetve egy 2012-ben elvégzett primer kutatás keretein belül a Szé-
chenyi István Egyetemen. Mindkettő kérdőív elemzése az SPSS program segítségével törté-
nik, majd ezek eredményeinek összehasonlítását, illetve a szakirodalommal való összevetését 
mutatom be. 

Tóth Barbara, Kosár Kinga 

Hagyományőrzés Magyarországon - Hacacáré Fesztivál 

A TMDK dolgozatunk témája egy új hagyományőrző és könnyűzenei fesztivál megtervezése 
Magyarországon. Érdekessége, hogy a fellépők, beszállítók, mind a magyarságról szólnak és 
csak magyar termékekkel, szolgáltatókkal, vállalkozókkal kívánunk együttműködni. 

A dolgozat célja egyrészről, egy eddig még nem létező fesztivál szervezésének megtervezése, 
másrészről az ehhez szükséges beszállítói kör feltérképezése. Ezzel párhuzamosan primer 
kutatásunk az említett fesztivál iránti érdeklődés vizsgálatára és annak fogadtatására irányul. 

Az elméleti részben a releváns hazai és külföldi szakirodalomban alkalmazott elméleti háttér 
került összefoglalásra, melyben hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos 
HIPI-elv és 7P bemutatásra kerüljön. Külön figyelmet szentelünk a kapacitás-, fizetésme-
nedzsmentre valamint eseménymarketingre. Elvégzünk háttérelemzéseket, amelyek segítik a 
gyakorlati részek pontosabb megírását. 

A gyakorlati rész magába foglalja a fesztiválozási szokások felmérését és az új fesztivál iránti 
érdeklődést, melyek kérdőíves kutatásunk legfontosabb megállapításait jelentik. Továbbá ki-
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dolgozásra kerül maga a fesztivál, a beszállítói ajánlatok megírásától egész a piacbefolyásolá-
sig. Bővebb kidolgozásra kerülnek az egyes elemek, melyeket a végén egy költségtervben is 
összefoglalunk. 

Tóth Alexandra 

A fejlődő és fejlett országok közötti esszenciális különbségek 

Korunkat az emberi és ökológiai válság egyaránt jellemzi. Az agresszív, öntörvényű gazdaság 
és az önérdekkövető egyének társadalma sokak elszegényedéséhez és kevesek meggazdago-
dásához vezetett, valamint egy elidegenedett társadalmat hozott létre. A gazdaság és társada-
lom ilyen úton való haladása részben a közgazdaságtan ideológiájára vezethető vissza, amely 
a gazdasági szereplőket haszonmaximalizáló egyedekként írja le azt állítva, hogy az egyéni 
haszonmaximalizálás az össztársadalmi jót szolgálja. Ez a felfogás azonban elfogadhatatlanná 
vált, mivel egyrészt az ember - amely etikus lény - boldogságához az erkölcs alapszükséglet, 
másrészt mert az egyén sosem tud tökéletesen racionálisan dönteni. Sem a gazdaság megfele-
lő működéséhez, sem az emberi fennmaradáshoz nem elégséges a tisztán gazdaságossági 
számításokra alapozott érdekkövetés. 

A gazdaság van az emberért, és nem fordítva. Az ember nem alacsonyítható le pusztán a gaz-
dasági célok megvalósításának egy eszközévé, nem fogható fel az oly kedvelten alkalmazott 
erőforrásként. A gazdaság és társadalom feladata az anyagi és nem anyagi szükségletekkel 
rendelkező emberek minden területen történő fejlődésének a szolgálata. A szegények melletti 
elkötelezettség igen fontos, mivel e réteg helyzetének alakulása a legjobb mérce a változás 
megítélésében. A szolidaritás elve pedig megköveteli, hogy ha kell saját anyagi jólétünk 
csökkentésével is, de mindent megtegyünk a világon élő összes ember létszükségletének ki-
elégítéséért. 

Témám ezen sajátosságok, a fejlődő és fejlett (szegény és gazdag) országok közötti hasonló-
ságok és különbözőségek megfigyelésével foglalkozik, valamint megoldást kísérel meg adni a 
két csoport közötti drasztikus eltávolodás csillapítására. 

Tóth Annamária 

A québeci függetlenség kérdései 

A hivatalosan kétnyelvű Kanada a világ egyik legjobban működő föderációja, francia nyelvű 
kisebbségének státusza mégis évtizedek óta elhúzódó konfliktusok forrása. Québec, a kanadai 
föderáció francia nyelvű tartománya évtizedek óta igyekszik elismertetni Kanada többi részé-
vel az önrendelkezéshez való jogát és a québeci társadalom különleges, eltérő jellegét a kana-
dai alkotmányban. 



 

Québecben konszenzus van arról, hogy a kanadai multikulturalizmus nem felel meg számuk-
ra. Eddig két ízben, 1980-ban és 1995-ben tartottak népszavazást a függetlenségről és bár 
mindkét esetben a föderációban maradás mellett döntöttek, a kanadai problémák korántsem 
tekinthetőek megoldottnak. Az angol és a francia nyelvi közösségek közötti feszültségek egy-
re nőnek, de nem csak a belpolitikai helyzet, hanem a demográfiai változások is egyre bizony-
talanabbá teszik a francia nyelvű kisebbség helyzetét Kanadában. 

A dolgozat célja, hogy feltárja a Kanada és Québec között kialakult politikai válság okait, 
egyben közelebb vigyen a kérdés megválaszolásához, miszerint kiválhat-e Québec a kanadai 
föderációból? A kérdés gyökereinek megértéséhez elemzésre kerülnek a québeci függetlensé-
gi törekvések, Québec alkotmányjogi helyzete valamint a francia-kanadai és québeci identitás 
főbb aspektusai. Megvizsgálom miként alakult Franciaország szerepe a québeci függetlenség 
kérdésében és lett az ország támogatása elsődleges fontosságú abban, hogy a québeciek nyo-
mást gyakoroljanak a kanadai kormányra. Ebben az összefüggésben bemutatom, hogy francia 
és a kanadai politikában az elmúlt bő 20 évben bekövetkezett változások hogyan befolyásol-
ják Québec kilátásait és felvázolom jelenleg milyen lehetőségek állnak  a québeci politikusok 
előtt. 

Tüske Mónika 

Fenntarthatóság vs. vállalati kultúra- A menedzsment szemléletformáló eszközei 

Miért van égető szükség a fenntarthatóság jegyében fejlődni? Hogyan ültethetjük a gyakorlat-
ba a társadalmi felelősségvállalás elemeit? Érdemes-e hangsúlyt fektetni a vállalati kultúra 
továbbgondolására, újítására? Dolgozatomban elsősorban ezekre a kérdésekre keresem a vá-
laszt. A fogyasztói kultúra kialakulását és virágkorát, a mai társadalmi lét alapjait fejtegetem, 
összefüggésbe hozva az egyre szűkösebb erőforrások miatt kialakult fenntartható fejlődés 
gondolatával. A vállalati kultúra minden eleme hatást gyakorol a globalizált jelen minden 
szereplőjére: a vállalat tulajdonosaira, munkavállalóira, a fogyasztókra és a közöttük közvetítő 
szerepet betöltőkre egyaránt. Nem határolhatjuk el magunkat a vállalati kultúrától, mindany-
nyian tőle függésben élünk. Nemcsak munkavállalóként, de fogyasztóként is. Megvalósítható 
terveket kell tehát készítenünk az élhető jövő érdekében. Hol kezdődhet ez a folyamat? A 
globalizáció bölcsőjében: A vállalatok működésében. A vállalatok fejlődési útja a vezetői 
szemléletnek megfelelően alakul, tehát elsősorban a tulajdonosok, döntéshozók körére kell 
alapozni a környezetileg és társadalmilag tudatos, felelős stratégia kiépítését. Ha ők és a ké-
sőbb helyükre lépő vezetők tisztában vannak a növekedés határaival és a társadalom valós 
szükségleteivel, hosszú távon kedvező döntéseket tudnak hozni. Vajon van elég környezettu-
datos ember ahhoz, hogy együtt megállítsák a fenntarthatatlan fejlődést? 
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E G É S Z S É G T U D O M Á N Y  

Budai Ágnes 

Gasztronómiai fesztiválok helye a turizmusban 

A dolgozatom témája a gasztronómiai fesztiválok turisztikája egy adott térségben és hazai 
vonatkozásban. Helyszínként Székesfehérvárt és térségét választottam, melyben nem csak az 
éves programokat és azok látogatottságát mutatnám be, hanem a város erősségeit és gyenge-
ségeit, is mint turisztikai közösségi terét. Fontosnak tartom a régió bemutatását, mint törté-
nelmi, mint turisztikai látogatottság szintjén illetve a helyi rendezvényszervezések felépítését, 
és a rendezvények marketingjét. Visszatekintek a gasztronómia fesztiválok múltjára és ezek 
kezdetére, nemcsak lokális, hanem országos viszonylatban. A gasztronómiai fesztiválok több 
szempontból való megközelítése is fontos kérdés, hiszen ezek nem csak közösség összeková-
csoló események, hanem akár tradicionális falusi turizmussal összeköthetőek vagy az ősi ma-
gyar konyhára való visszatérés vagy az egészsége életmódra való nevelés kialakulását érhetik 
el. Hipotézisekkel és statisztikai kutatással támasztom alá, hogy maga a gasztronómiai feszti-
válok megrendezése az elmúlt 5 évben nem csupán turisztikai attrakcióként szolgál, hanem 
erős befolyással rendelkezik a város idegenforgalmának a növekedésével és gazdasági és tár-
sadalmi fellendülésével. 

Kutatásom célja hogy milyen fogyasztói igények merülhetnek fel és milyen marketing straté-
gia szükséges ahhoz, hogy húzó ágazattá váljon egy turisztikai rendezvény egy történelmi 
hagyományokkal rendelkező urbanizált városban.  Eredményként egy eredményes és jöve-
delmező jövőkép kialakítása lenne. 

Fábián Henrietta 

Kincsek és kalandok a Kristályvölgyben 

A dolgozatomban a Kristályvölgyet mutatom be. Ezen belül két fő részre koncentrálok a köz-
ponti településre, Ajkára, illetve a kislődi kalandparkra és az ott zajló életre. A többi település 
csak érintőlegesen fog szerepelni. Be akarom bizonyítani az embereknek, hogy bár ez a térség 
főként az iparnak köszönheti létezését, mégis rendkívül sok látnivalót és kikapcsolódási lehe-
tőséget rejt magában. 



 

Kirchner Anna 

A természet nem ismer országhatárokat ( A Fertő-Hanság Nemzeti Park szerepe a turiz-
musban) 

Témaválasztásom fő motivációja egy, az ismerőseimmel folytatott beszélgetés volt, amely 
során kiderült, hiába vagyunk mindannyian soproniak, egyikük sem vett még részt a Fertő-
Hanság Nemzeti Park programjain, ami szomorú, hiszen a Fertő-táj misztikus világa számta-
lan természeti csodát és kalandot rejt magában. 

Dolgozatom fő célja rávilágítani arra, hogy a környezetvédelmet érintő pozitív folyamatok, az 
ökoturizmus előtérbe kerülése és a közelség ellenére a soproniak és a Sopron környékén élő 
emberek hiányos ismeretekkel rendelkeznek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkról. Történelméről, 
földrajzi adottságairól, állat-és növényvilágáról, a területén, valamint a környékén fellelhető 
kultúrtörténeti és gasztronómiai értékekről, illetve a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
által a csoportok és egyéni látogatók számára szervezett programokról, táborokról és erdei 
iskolákról, ismertetve ennek okait is. Munkám zárásaként foglalkozom a jövőképpel, az Igaz-
gatóság turisztikai fejlesztési terveivel és nyertes pályázataival. 

Kutatásom során a hipotéziseim a következők: 

• A természetvédelem és hozzá szorosan kapcsolódva az ökoturizmus évről-évre na-
gyobb figyelmet kap mind világ-, mind magyarországi viszonylatban. 

• A nemzeti parkok is egyre nagyobb szerephez jutnak a turizmuson belül, ennek ellené-
re a soproniak és a Sopron környékén elő emberek hiányos ismeretekkel rendelkeznek 
a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal kapcsolatosan. 

• Van lehetőség turisztikai fejlesztésekre a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. 

Vizsgálataimat szakkönyvek és turisztikai kiadványok feldolgozásával, kérdőív elemzésével, 
valamint a témámhoz kapcsolódó weboldalak felhasználásával végeztem. 

Suba Bernadett 

Nemzetiségi sokszínűség hatása a Hévízi gyógyászatra és a város életére 

Dolgozatom témáját, és kutatásomat a Danubius Health Spa Resort Hévíz-nél töltendő gya-
korlatom ihlette. Az itt eltöltendő mindennapok fogalmazzák meg azon kérdéseket, s válaszo-
kat, mellyel ezen az egyedülálló természetes gyógyhelyen úgy gondoltam nemcsak a turisták 
igényeit és meglátásait vizsgálom, hanem a városlakókét is. Egy turisztikai desztináció ugyan-
is mindig olyan célállomás, ahol különböző nációk találkoznak, de nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy sokaknak szülőhelyük is, akik itt élik mindennapjaikat. 

Gyakorlatom során a Danubius Hotel gyógyászati részlegén hiteles képet kaptam a különböző 
nációk igénybe vett szolgáltatásairól, és évekre visszamenően a változásokra is kíváncsi vol-
tam, mind a vendégkört illetően, mind pedig a kezeléseket illetően. Ilyen színes vendégkör 
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mellett kihagyhatatlan, hogy a marketing részét is megvizsgáljam, és egy kicsit beleássam 
magam a Hotel politikájába, hogyan boldogul a különböző igényekkel, és milyen innovációt 
folytat. A vendégekkel találkozva fel tudtam mérni saját magam is, miért utaznak ennyit, ho-
gyan töltik el a kúrán kívüli idejüket, érdekli-e őket a magyar kultúra, hagyományaink, gaszt-
ronómiánk és a turisztikai látványosságok. 

A turisták mellett ugyanolyan hangsúlyt fektettem a városlakókkal folytatott interjúk során is, 
hogy ők hogyan élik meg városuk turisztikai életének sokszínűségét és pezsgését, kapnak-e 
elég figyelmet és nyugalmat városlakóként, egyáltalán vágynak-e rá? 

S ha már ilyen ismert gyógyhelyen élik mindennapjaikat, mennyire használják ki ezt a termé-
szet adta lehetőséget. 

Tímárné Bácskai Anett 

A sclerosis multiplex gyógyszeres kezelései és hatásaik 

Absztrakt: Magyarország a magas Sclerosis multiplex rizikójú országok közé tartozik. A be-
tegek száma megközelíti a 9000-et. Családtagjaikkal együtt az összes érintett személy megha-
ladja a 100 000-es nagyságot. (Szirmai, 2005) A kórlefolyásra relapszusok és remissziók vál-
takozása jellemző illetve a progresszió. A sclerosis multiplex terápiája részben a relapszusok 
kezelését, részben a progresszió késleltetését illetve a tüneti kezelést célozza meg. 

Számos hazai és külföldi kutatás látott napvilágot a kezelések hatékonyságáról. A 1990-es 
években bevezetett korszerű immunmoduláns terápia bevezetésével a betegek életminőségé-
ben javulás következett be. (Csépány, 2010) A kutatásban vizsgálom a gyógyszer alkalmazási 
szokásokat és ezek összefüggését a szubjektív egészségi állapotra, illetve hatását a BECK - 
depresszió skála rövidített változatával a lelki státuszra. Kutatásom kvantitatív módszerrel, 
önkitöltés kérdőívvel történt, melyet az Országos SM nap résztvevői töltötték ki (N=153). A 
betegek közel 30%-ka nem kap gyógyszert és több mint 40%-ka részesül immunmoduláns 
injekciós kezelésben. A mintában résztvevők gyógyszer felhasználási szokásaiban jó összeve-
tések végezhetők a hipotézisek igazolására. 

Kulcsszavak: Sclerosis multiplex, gyógyszeres kezelések, immunmodulánsok, 

Vratarics Ivett 

Lovas turisztikai lehetőségek a Bükki Nemzeti Parkban 

Témám választása során a családom ló, illetve lovassportok és programok iránti szeretete mo-
tivált. Kisgyermek korom óta minden évben rendszeresen látogatok lovas rendezvényeket, 
versenyeket, ezért is szerettem volna mélyebben elmerülni ezek szakmai hátterében és fejlesz-
tési lehetőségeiben. 



 

Dolgozatom célja a hazai lovas turizmus kialakulásának és jelenlegi helyzetének bemutatása, 
fejlesztési alternatíváinak feltérképezése, különös tekintettel a Bükki Nemzeti Park lehetősé-
geire, a financiális javak szükségességének és a turizmus eme ágazata iránti kereslet előtérbe 
helyezésének kiemelésével. 

Vizsgálataimat személyes megkeresések útján, interjúk készítésével, szakmai könyvek és 
szaklapok feldolgozásával, valamint a témához kapcsolódó internetes weblapok felhasználá-
sával végeztem. 

Kutatásom során a hipotéziseim a következők: 

• Az állami kézben lévő lovas turisztikai egységek több lehetőséggel rendelkeznek a 
magánkézben lévőknél, mivel a magyar állam a Kincsem Nemzeti Lovas program 
megalkotásával azt tűzte ki célul, hogy Magyarország elsődleges lovas turisztikai 
desztináció legyen. 

• Feltételezem, hogy a lovas turisztikai szolgáltatások és a lovas oktatás igénybevételére 
csak a jó egzisztenciával rendelkező, tehetősebb társadalmi réteg számára nyílik lehe-
tőség. 

• A turizmus ezen ágazata fellendülőben van, Magyarországon az utóbbi években a lo-
vas szolgáltatások igénybevételére megnőtt a kereslet. 

Problémafelvetéseimre a választ két magán (Mátyus Udvarház Egedhegyi Lipicai Lovastanya 
és Nyihaha Lovastanya Dédestapolcsány), valamint egy állami tulajdonban (Állami Ménes-
gazdaság Szilvásvárad) lévő lovas turisztikai egység azonos szempontok alapján történő be-
mutatásával, és a tulajdonlásból adódó különbségek összevetésével, párhuzamba állításával 
kapom meg. 

S Z O C I Á L I S  M U N K A  

Horváth Glória 

,,Segítsünk az időseknek program" sikeressége, a projektben részt vevő önkéntesek szemé-
vel 

TMDK dolgozatom két nagy részből fog állni. Az elsőben a Segítsünk az időseknek program 
(röviden SIP) sajátosságait fogom bemutatni a saját tapasztalataim, ismereteim alapján. Ez a 
program egy országos szinten, teljesen innovatív projekt, melynek lényege, hogy középisko-
lások, egyetemisták és nyugdíjas egyetemisták team csoportja heti rendszerességgel segít 
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olyan idős embereken, akik segítség nélkül nem, vagy csak nagyon ritkán tudják elhagyni a 
háztartásukat. 

A dolgozatom második része, egy saját kutatást fog tartalmazni, mely a programban résztvevő 
önkéntesekre irányul. Többek között megvizsgálom majd, hogy mi volt a motivációjuk, miért 
jelentkeztek a programra, illetve e kérdőív segítségével mérem majd a program sikerességét 
is. 

A hipotéziseim: 

• A fiatalok általában a kortársak hatására vettek részt ebben az önkéntes akcióban. 

• Az idősebb korosztályt ezzel szemben más dolgok motiválták, mint például a jóté-
konykodás, vagy a hasznos szabadidő eltöltés. 

• A program sikeres volt, érdemes lenne tovább folytatni. 

Ezen kívül néhány hazai önkéntességről szóló szakirodalmat is feldolgozok majd, melyek 
segítségemre lehetnek a kapott eredmények feldolgozásánál. 

Horváth Orsolya 

Az idősek halállal kapcsolatos attitűdjei a Kálóczi téri Idősek Otthonában és a házi segít-
ségnyújtást igénybe vevők körében 

TMDK dolgozatom tárgya, az idősek halállal kapcsolatos attitűdjei a Kálóczi téri Idősek Ott-
honában és a házi segítségnyújtást igénybe vevők körében. Célom, megismerni az idősek élet-
ről és halálról alkotott képét, gondolataikat, félelmeiket és az ezeket befolyásoló tényezőket, 
különös tekintettel arra, hogy a lakókörnyezetük és az általuk igénybevett szociális ellátások 
hogyan befolyásolják a halálhoz fűződő viszonyukat. 

Három pár idős emberrel szeretnék mélyinterjút készíteni. Interjúalanyaim közül hárman a 
Kálóczy téri Idősek Otthonából, hárman pedig a Területi Gondozó Szolgálat házi segítség-
nyújtást igénybe vevői közül kerülnének ki. Az interjúalanyok kiválasztásának fő szempontja, 
hogy a kiválasztott párok, a lehető legazonosabb paraméterekkel rendelkezzenek a kor, a nem, 
az egészségi állapot, a családi állapot, a vallásosság, az egykori és a jelenlegi lakóhely típusát 
illetően, hogy ezen tényezők kizárásával, pontosabb eredményekhez jussak. 

A mélyinterjúkból várhatóan világossá válik, hogy lehet-e összefüggést találni a lakókörnye-
zet és a halálhoz fűződő viszony között. Feltételezhetően mind az idősek otthonának lakóit, 
mind a házi segítségnyújtást igénybe vevőket egyformán foglalkoztatja a halál kérdése. 
Ugyanakkor valószínűleg a lakhatás és a szolgáltatások közötti különbségek a biztonságérzet-
re hatva befolyással bírhatnak az idősek halállal kapcsolatos gondolataira, félelmeire. 



 

Tafferner Laura 

A kirekesztődés ezer arca 

Jelen dolgozatom témájául - készülő szakdolgozatomra alapozva - a társadalmi kirekesztés és 
kirekesztődés útjait és útvesztőit választottam. Célom bemutatni a kirekesztődés ezer arcát, 
amiből ma igencsak válogatni lehet. 

Dolgozatom elméleti részében szakirodalmi feldolgozás alapján mutatom be a társadalmi ki-
rekesztődés fogalmát és útját, majd az elméleti alapokat egy HIV pozitív hölgyel készített 
mélyinterjúval támasztom alá. 

Interjúalanyom egy hatvan éves tanárnő, aki férjétől húsz év házasság, és két gyermek után 
kapta el a kórt. 

Az ő esetében az egészségügyi ellátórendszer az, ami alapvetően a kirekesztést megvalósítja. 
Nincs nőgyógyász, fogász, sebész, aki baj estén ellátná. S mivel megfelelő gyógyszeres keze-
lés esetén vélhetően hosszabb idős kort tud majd megélni, retteg attól, hogy bármi más egész-
ségügyi probléma hozzáadódik alapbetegségéhez. Vajon hiba-e arra kényszeríteni, hogy ne 
szóljon fertőzöttségéről? Vajon saját félelmünk a fertőzéstől nem azt vonja-e magával, hogy 
még inkább terjedni fog a betegség? 

Ez egy rettenetesen nagy stigma egy emberen, ami együtt jár a társtalansággal. Akkor a segítő 
közeg valójában miért nem segít? 

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ dolgozatomban. 

 

Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y  

Bognár Lilla Rebeka, Farkas Evelin, Földesi Rita 

Nemek harca 

A fő témánk a nemek közötti kapcsolatrendszer megfejtése és a társadalom viszonyulása 
ezekhez.  Először is a nyelv és a társadalmi nemek viszonyát fogom boncolgatni, értem ezalatt 
a nyelv és a gender szerepét, a férfiak és nők közötti különbségeket, valamint a nyelvi diszk-
riminációt. Kitérek továbbá az általános jelzőkre, sztereotípiákra és az internetes párkereső 
oldalak hatásaira. Hosszasan szeretném elemezni még a reklámnyelvet és az abban rejlő 
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diszkriminációt. Ezek után kitérnék az egyenrangúság kérdésére, a nemi szerepekre, párkap-
csolatokra. Kiemelten foglalkozom majd az androgin személyiség elemzésével és a női jo-
gokkal, nőmozgalmakkal. A témánk második részében szeretném majd elemezni egy kicsit a 
nyitott kapcsolatok kérdéskört. Sokakban felvetődött már az a kérdés, hogy miért is jó vagy 
éppen rossz nyitott kapcsoltban élni. Szeretnék majd kitérni arra, hogy milyen együttélési 
formák vannak egy kapcsolatban. Valamint a nyitott párkapcsolat feltételeiről és a már meg-
lévő párkapcsolatok értékeléséről valamint fejlesztéséről is ejtenék pár szót. Megvizsgálom a 
hűség és féltékenység kérdését. A szülő-gyermek viszonyára is szeretnék kitérni alaposabban. 
Milyen szerepe van a gyermekvállalás egy kapcsolatra? A nyitott párkapcsolatnak milyen 
nevelési hatásai vannak? Továbbá be szeretném mutatni a történelmi trendeket a privát szféra 
és a közélet terén. Fontos tényezőnek tartom, hogy az attitűdökre is kitérjek, azok vizsgálatá-
ra, viszonyulásaira. Korszakonként más volt a szerelemkultusz és a nők szerepe is. Arról is 
szeretnék beszélni, hogy hogyan valósítsuk meg önmagunkat egy párkapcsolatban, hogyan 
érjük el a harmonikus közös fejlődést. Szót ejtek különböző dilemmákról, függőségekről, az 
intimitásról és a kölcsönös megértésről. Az utolsó részben a szexuálpolitikáról beszélnék, egy 
új életstílus, egy új társadalom létrejöttéről és annak ágazatairól, perspektíváiról. 

Bokor Krisztina, Haller Noémi, Papp Brigitta Nikoletta 

Szegénység és elszegényedés 

Dolgozatunkban az elszegényedés okozta károk, sérelmek, lelki és anyagi sérülések okait és 
megoldásait kívánjuk feltárni, ha ezekre létezik ilyen egyáltalán. Mivel egy, talán a legtágabb 
kategóriájú témát választottuk ki, szűkíteni próbáltuk a kört egy kérdőívvel, amit különböző 
korosztályú ismerősök töltöttek ki név nélkül. Kíváncsiak voltunk, hogy mely országokat tart-
ják a legszegényebbnek és kifejtjük ennek okait, megkérdeztük az alanyokat, hogy Magyaror-
szág az ő szemszögükből mennyire tartható szegénynek és meglepő válaszokat kaptunk. To-
vábblépve, érdekelt minket, hogy milyen lelki sérelmeket kötnek a szegénységhez, elszegé-
nyedéshez az átlagemberek, és, hogy a káros szenvedélyek előléphetnek-e ilyen ,,krízis" ese-
tén. Vajon mi motiválhat egy anyát, hogy örökbe adja gyermekét annak reményében, hogy rá 
jobb és szó szerint gazdagabb jövő vár rá? Nos, mi nem gyártunk elméleteket, de keressük a 
lehetséges válaszokat arra, hogy mi rejlik az ember gondolatai mögött, amikor munka helyett 
alkoholt fogyaszt, vagy éppen dohányzik. Tisztában van-e vajon, hogy hová juthat ezzel az 
életszemlélettel, és ha már odajutott, vajon akar-e változtatni rajta? Van-e az a nyomor, ahon-
nan a kitörés esélye megegyezik a nullával? Ha körülnézünk a világban, ezekkel a kérdések-
kel mind találkozhatunk, de vagyunk-e elég bátrak, hogy ezeket meg is válaszoljuk? Remél-
jük, témánkkal felkeltjük az érdeklődést, mert a kérdőívek tartogatnak meglepő eredménye-
ket. 



 

Borbély Vivien Margit, Fajka Hella Melitta, Jakab E nikő 

A függőségek kialakulása az emberi társadalomban 

Kiemelten: dohányzás, alkoholizmus, drogok. 

A szenvedély valamely formája a mindennapi életünkben jelen van. Ezen szenvedélyek kiala-
kulását, fajtáit és azok sajátosságait részletezzük ebben a dolgozatban. 

Dohányzás 

A dohányzás az egyik leggyakoribb szenvedély, amelyet a legkönnyebben érhet el az ember. 
Az ember akár egy esti szórakozás alkalmával is függővé válhat. Míg az idősebb korosztály 
általában a stressz miatt, addig a fiatalok egy csoportba való beilleszkedés, esetleg a körülöt-
tük lévők figyelemfelkeltése gyanánt kezdenek el cigarettázni. A dohányzás különböző kultú-
rákban eltérő is lehet, ezáltal kialakultak különböző szokások és fajták. A dohányzást elősegí-
tő termékekhez nagyon egyszerű hozzájutni és árban is megfizethető mely ezáltal a gazdasá-
got is érinti. 

Alkoholizmus 

Társadalmunkban a cigaretta mellett legelterjedtebb az alkoholizmus, mivel alkohol tartalmú 
árukat ugyanolyan könnyedséggel lehet beszerezni, mint a dohányárut. Az alkoholozmus 
gyakori kialakulása ellenében az emberek heti rendszerességgel biztosan fogyasztanak alko-
hol tartalmú italokat melyek a gazdaságban kelendő árucikekké váltak. 

Drogok 

A drogfogyasztók száma is sajnálatos módon kellően előfordul az emberi közösségekben. 
Mint illegális szer sajnos ehhez is könnyen hozzá lehet jutni, mely egyszeri fogyasztás után 
függőségbe taszítja használóját. A drogos ember közérzete, egészsége és társadalmi helyzete 
rohamosan romlik, s leszokása akár hónapokba, évekbe telhet melyet kínzó fájdalom is kísér. 

Általános megelőzés és rehabilitációk 

A függőségek megelőzésében az állam is fontos szerepet játszik. Figyelemfeltő plakátokkal 
illetve reklámokkal keltik fel az emberek figyelmét ezekre a veszélyes szerekre, s ha mégis 
rehabilitációra kerül sor az ezekre specializálódott intézetekben helyezhetik el a betegeket. 

Csudai Tünde 

Eltérő mércék a korlátozásban: Az írott sajtó állami kontrolljának vizsgálata 

"A sajtószabadság valamennyi médium szabadságát felöleli, ezért korlátozásának szempontjai 
is vonatkoznak 
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 valamennyi médium szabályozására.  

A médiára általánosan irányadó szempontokon túl azonban a sajtószabadság korlátozása 
szükségességének és arányosságának megítélésénél az Alkotmánybíróság kezdettől fogva 
eltérő mércéket alkalmazott a különböző tömegkommunikációs eszközök tekintetében. " 
(165/2011. (XII. 20.) AB határozat) 

Fehér Júlia 

Szempontok a hatékonyabb hírközlési fogyasztóvédelem megteremtéséhez 

Hírközlési fogyasztónak lenni manapság a legtermészetesebb dolgok egyike, különösen azon 
generáció számára (Gen Z), amely az internet, a mobiltelefonok és a televíziós csatornák vilá-
gában szocializálódott. Az élvezeti ,,végtermékek" fogyasztása, a szolgáltatások igénybevéte-
le azonban nem lehetséges szerződéses jogviszony nélkül, melynek másik oldalán a profitori-
entált, piaci versenyben lévő szolgáltató-óriások állnak. Hatalmi pozíciójukból adódóan elő-
fordulhat, hogy a fogyasztók nagy számára tekintettel (a szerződéskötést megkönnyítendő) 
egyoldalúan megkonstruált blankettaszerződéseik a másik félre hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaznak, gondoljunk itt elsősorban a szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosításra, a 
szolgáltatás korlátozására, szüneteltetésére, a díjtételek jelentős emelésére, a hűségszerződés-
sel kapcsolatos anomáliákra, a panaszkezelés minőségére stb. Azonban mindez csak a jéghegy 
csúcsa! Láthatjuk, a (hatékony!) fogyasztóvédelemre a hírközlés - különös tekintettel az elekt-
ronikus hírközlés - területén fokozottabb igény mutatkozik, mint bármely más piaci szegmen-
sen.  Ki léphet fel az ügy érdekében, mit tehet, mit tehetünk? Ezekre a kérdésekre igyekszünk 
válaszokat, megoldásokat találni, Ariadné fonalát a tudatos (!) fogyasztók rendelkezésére bo-
csátani... 

Gede Kornélia 

Kit véd büntetőjogunk uralkodóként a Horthy-korban? -  Adalék a királyt sértő bűncselek-
mények vizsgálatához 

Az első világháborút követően Magyarország közjogi helyzete meglehetősen zavarossá vált. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, IV. Károly kiadta az eckartsaui nyilatkozatot, a 
királyságot a köztársaság, majd a köztársasági államformát a királyság váltotta fel. IV. Károly 
megpróbált visszatérni a trónra, de kétszer is kudarcba fulladt kísérlete, végül pedig az utolsó 
koronás királyunk 1922. április 1-jén eltávozott az élők sorából. Mindeközben Horthy Miklós 
kormányzóra is kiterjesztették a királyt megillető büntetőjogi védelmet. 

Tény, hogy az államforma királyság maradt, és a felségsértésre vonatkozó tényállások tovább-
ra is büntetőjogi védelemben részesítették az államfelség intézményét. Az államfelség valósá-
gos tartalma azonban a fent említett, és még sok más ok folytán is megváltozott. Így változott 
az uralkodó ellen irányuló bűncselekmények jelentősége és tartalma is. 



 

A dolgozat témája a felségsértés, azon belül az uralkodó ellen irányuló felségsértés tényállá-
sának, valamint a ,,király, a királyi ház tagjainak bántalmazása, és a király megsértése" tényál-
ladék vizsgálata. Arra a kérdésre ad választ a szerző, hogy végső soron ki lehet passzív alanya 
ezeknek a bűncselekményeknek a vizsgált korban. A szerző feldolgozza az erre vonatkozó 
kúriai döntvényeket, és az e korból származó Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár peres 
iratait is. 

Geiszt Kitti Fanni 

A gyermeki jogok érvényesítése vagy megkerülése - avagy kiskapuk hazánkban és nemzet-
közi viszonylatban 

A dolgozatom középpontjában a gyermekek állnak. Az életkor jelentőségének kérdésétől a 
gyerekek által elkövetett bűncselekményekig próbálom röviden és lényegre törően megfogal-
mazni a legfontosabb kérdéseket. Azért döntöttem így, mert úgy vélem a mai felgyorsult vilá-
gunkban ők azok , akiket a leginkább védelmeznünk, megértenünk és segítenünk kell. Ők 
azok, akik leginkább ki vannak téve a világ változásának és a kizsákmányolásnak. Arra próbá-
lok rámutatni, milyen jogaik vannak, melyek azok amelyekkel élnek és melyek azok a jogok, 
amelyek bár léteznek ,mégis a világ rengeteg pontján visszaélnek. Milyen kezdeményezések, 
próbálkozások vannak, milyen sikereket értek el és vajon mennyire lehet visszaszorítani a 
gyermeki naivság kihasználásával megvalósuló bűncselekményeket? 

Gömbös Csilla 

Egység az átláthatatlanságban? 

A Lisszaboni Szerződés számos reformot vezetett be az Európai Unió közös kül- és bizton-
ságpolitikájának területén, melyek lehetővé teszik az EU egységesebb, s egyben hatékonyabb 
globális szintű fellépését, biztosítva ezáltal az Unió értékeinek és érdekeinek egységes képvi-
seletét, érvényesülését egyaránt. E tekintetben kiemelkedő jelentőségű az Európai Unió kül-
ügyi és biztonságpolitikai főképviselő tisztségének bevezetése, illetve a főképviselő köré ki-
épülő új apparátus: az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása. 

A tanulmány vizsgálatának középpontjában az Európai Külügyi Szolgálat áll, illetve annak 
létrehozásával bekövetkezett változások elemzése az EU közös kül- és biztonságpolitikájában. 
A dolgozat első felében bemutatásra kerül a szolgálat kialakulása, tekintettel a főképviselő 
meghatározó szerepére, illetve az EU- n belüli hatalmi harcra e folyamatban. A tanulmány 
ábrák segítségével szemlélteti az európai diplomáciai szolgálat felépítését, illetve az intézmé-
nyi struktúrában betöltött szerepét. Kiemelt figyelmet érdemel a szervezet vonatkozásában a 
demokratikus elszámoltathatóság problematikája; a feladatok ellátása során felmerülő kompe-
tenciaütközések az adott külügyi területeken; tevékenyebb és eredményesebb válságkezelés a 
nemzetközi porondon. Majd a tanulmány kitér az Európai Külügyi Szolgálat eddig elért 
eredményeinek értékelésére a főképviselő jelentései alapján, illetve terítékre kerülnek a dip-
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lomáciai szolgálat és az európai diplomácia vonatkozásában felmerülő lehetséges szcenáriók. 
A tanulmány a középpontját képező Európai Külügyi Szolgálat átfogó, részletes vizsgálatán 
keresztül arra keresi a választ, hogy az Európai Unió valóban képes-e egy egységesebb és 
hatékonyabb globális szintű fellépésre, illetve egy koherensebb uniós külpolitika kialakításá-
ra, megerősítve ezáltal az EU világban betöltött politikai súlyát. 

Hancz Patrik 

Sine Ecclesia et religione - Egyház és vallás nélkül 

Dolgozatom témája az 1945-től 1950-ig terjedő időszak eseményei. A témaválasztás oka, 
hogy az államszocialista időszak jogpolitikáját, működését a magyar jogtörténet a maga tel-
jességében még nem dolgozta fel és az oktatás sem tér ki e kérdésekre részleteikben. Különö-
sen igaz ez - jogtörténeti szempontból - az állam és egyház viszonyára, az állampárt valláspo-
litikájára és annak jogi megvalósítására, melynek csúcspontjait a köztörténet ugyan már vizs-
gálta a nagy perek és üldöztetések körében, de jogi intézményrendszerét még teljességgel nem 
vetette alá a tudományos vizsgálatnak. 

Kutatásom során igyekeztem minél több korabeli levéltári, jogalkotási forrást felhasználni, 
megvizsgálni a szakirodalmi álláspontokat. A kutatás eredményeinek összegzése, vagyis a 
dolgozat megírása során kiemelkedően fontosnak találtam a vizsgálati időszakban az egyházi 
iskolák államosítását, az egyházakkal való megállapodást, illetve a szerzetesrendek működési 
engedélyének megvonását is, mivel ezeket a vallásellenes államszocialista valláspolitika kitel-
jesedési stációinak találom, melyekből a legszélsőségesebb üldöztetések már szükségképpen 
következtek, már-már túllépve a jog területén. 

Bízom benne, hogy dolgozatom és kutatásom hozzá tud járulni az időszak egy különleges 
jogtörténeti kérdéskörének feltárásához, megismeréséhez és ezzel rá tud világítani a hazai 
egyházak és különösen a Magyar Katolikus Egyház legújabb kori történetének egy sötét és 
vészterhes időszakára, annak jogi kérdéseire. 

Hegedűs Laura 

,,A dolgozatban termékmegjelenítés található!"- avagy a product placement szabályozásá-
nak egyes kérdései Magyarországon és az Egyesült Államokban 

Az utóbbi évtizedekben a média és a tömegkommunikáció jelentősége óhatatlanul megnőtt és 
az emberi élet egyik szerves, központi részévé nőtte ki magát. Tagadhatatlan, hogy jelentős 
befolyásoló erővel bír. Összefoglalva egy életstílust hirdet, mivel mindannyiunk nyakán ott a 
,,láthatatlan póráz", amely nagy teret enged ugyan, de kicsit mindig az általa megítélt helyes 
irányba húz. 



 

Dolgozatom a reklámozással és a gyakorolt hatással, azon belül is egy a magyarországi szabá-
lyozásba frissen implementálódott intézménnyel, a termékmegjelenítéssel foglalkozik. 

Míg a beágyazott reklám elsősorban főnként a filmek, sorozatok világában elképzelhető, ma-
napság már egyáltalán nem meglepő, hogy zeneszámok klipjeiben, regényekben, számítógé-
pes játékokban is tetten érhető. Manapság a fogyasztók megszámlálhatatlan mennyiségű rek-
lámnak vannak kitéve, melyet a külföldi szakirodalmak csak ,,ad-creep", azaz magyarra for-
dítva finoman reklám-szemét jelenségnek neveznek. Az alternatív médiafogyasztási formák 
megjelenésével a reklámozók kénytelenek voltak új lehetőségeket keresni. A DVR (Digital 
Video Recorder) például lehetővé teszi a műsorok felvételét és későbbi lejátszását, mely során 
a tradicionális reklámok áttekerhetőek. 

Dolgozatom elején a hatásvizsgálati elméleteket mutatom be, majd a termékelhelyezés és a 
reklám történetével, hatásával foglalkozom. A product placement típusainak ismertetése után 
térek át a jogi szabályozásra. Először az Egyesült Államok jogát ismertetem, hiszen ott már 
ősi intézménynek számít. A szabályozás és a körülötte forgó konfliktusok után az Európai 
Unió irányelveit részletezem, majd így kerül sor a hazai jogalkotásba, hiszen az új médiatör-
vényünk intézményesítette a termékmegjelenítést 2010-ben. Dolgozatom zárásában elkülöní-
tem a támogatástól és a burkolt reklámtól is, mely úgy gondolom nem egyszerű, hiszen a határ 
nagyon vékony és más szabályozás alá is tartoznak. 

Horváth Edina 

Horizontális versenykorlátozó megállapodások és magatartások tilalma az Európai Unió 
versenyjogában 

A versenypolitika a kezdetektől kizárólagos hatáskörű uniós politikaként jött létre, amely jól 
szimbolizálja, hogy verseny fenntartásának mindig is központi jelentőséget tulajdonított az 
Európai Unió. Ennek oka, hogy a verseny elősegíti közös piacon a gazdaság megfelelő műkö-
dését, eredményességet, az európai fogyasztók védelmét, az innovációt, a technikai fejlődés, 
ezáltal biztosítja, hogy az európai vállalatok termékei és szolgáltatásai a világpiacon is ver-
senyképesek legyenek. 

Az uniós versenypolitika egyrészt a vállalatokkal, másrészt a tagállamokkal szemben támaszt 
követelményeket a verseny hatékony érvényesülése érdekében.  A szabályozás a vállalatok 
kapcsán a versenykorlátozó megállapodások és magatartások tilalmát, a gazdasági erőfölény-
nyel való visszaélés tilalmát, illetve a vállalkozások összefonódásának ellenőrzését, a tagál-
lamok kapcsán pedig az állami támogatásokra, illetve a közvállalkozásokra vonatkozó köve-
telményeket fogalmazza meg. 

Jelen dolgozat célja az Európai Unió horizontális versenykorlátozó megállapodásokra és ma-
gatartásokra (kartellekre) vonatkozó versenyjogi szabályozás áttekintése és elemzése. A téma 
aktualitása a globalizáció korában nem igényel különösebb okfejtést. A világ versenyhatósá-
gai egyre szigorúbban lépnek fel a kartellekkel szemben, hiszen azok jelentős károkat képesek 
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okozni a nemzetgazdaságoknak. A nemzetközi kapcsolatok erősödésével pedig mind gyak-
rabban alakulnak ki határokon átívelő kartellek. Az Európai Unió ezek ellen próbál fellépni a 
közös piacon versenyjogi szabályozásával.  A dolgozat keretében sor kerül a kartellek ver-
senyre gyakorolt negatív hatásainak közgazdasági szempontból történő elemzésére, a kartel-
lek anyagi jogi szabályainak vizsgálatára, a szabályozás fogalmi elemeinek értelmezésére, 
valamint jelentősége miatt kiemelten a horizontális árrögzítés és a horizontális piacfelosztás 
tárgyalásra, végül pedig a Nemzetközi Versenyhálózat Kartell Munkacsoportja tevékenységé-
nek bemutatására. 

Kelemen Roland 

Actio popularis megszüntetése avagy jogelvonás a szuveréntől? 

1989. október 30-án hatályba lépett az 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, e 
törvény egy olyan intézményt hívott életre, amelynek nem volt elő modellje a közjogi beren-
dezkedésünkben. Korábban alkotmánybíráskodási részfunkciókat látott el az 1897. január 
elsején létrejött Közigazgatási Bíróság, későbbiekben pedig az 1983-ban Alkotmányba fog-
lalt, 1984-ben pedig éltre hívott Alkotmányjogi Tanács is, azonban egyik szerv sem volt tény-
leges alkotmányos ellensúlya az Országgyűlésnek, ennek ellenére rövid bemutatásukat szük-
ségesnek tartom, ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk arról, hogy a jogalkotó miért is teremtett 
olyan széles absztrakt normakontroll kezdeményezési lehetőséget 1989-ben. Az 1990. január 
elsején munkáját megkezdő magyar Alkotmánybíróság - az actio popularis intézményének 
köszönhetően is - többé vált, mint alkotmányos ellensúly, hiszen egyes döntéseivel hozzájá-
rult több jogállami intézmény addigi tartamának kibővítéséhez. Az actio popularis intézmé-
nyének több ún. alaphatározat köszönheti létét, így mindenképpen kijelenthető, hogy a jogál-
lami Magyarország kialakításának nélkülözhetetlen intézményét szüntették meg a 2012 január 
elsején életbe lépő változások. Kérdéses, hogy az újonnan létrehozott rendszer ugyan olyan 
eredményesen tudja e szolgálni a jogállamot, mint az azt megelőző, továbbá, hogy az intéz-
mény megszüntetése nem okoz e pótolhatatlan alkotmányos deficitet. Kérdést vett fel az is, 
hogy az ombudsmani akció hosszú távon képes lesz a deficit orvoslására. Másfelől ténylege-
sen beszélhetünk-e deficitről? Hiszen ha az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala tovább foly-
tatja megkezdett gyakorlatát és nem csak konkrét normakontrollt kezdeményezz az Alkot-
mánybíróságtól, hanem absztraktot is ez az újonnan nyílt konkrét normakontroll indítási lehe-
tőségekkel elegendő védelmet nyújthat. De elegendő védelem ez? Dolgozatomban a történeti 
áttekintéssel és a hatályos szabályozás, valamint annak nemzetközi visszhangjának, továbbá a 
jelenkori nemzetközi szabályozás áttekintésével próbálok választ találni az előbbiekben felvá-
zolt kérdésekre. 



 

Kovács Gabriella, Kovács Viktória 

A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban 
és büntetés-végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi kér-

dések 

Az orvosi jog nem önálló jogág, hanem egy komplex, koordinációs, viszonylagosan önálló 
jogterület, amelynek szoros kapcsolata van más jogágakkal, különösen a polgári joggal. 

Dolgozatunk kezdő fejezetében röviden vizsgáljuk a HIV/ AIDS betegség kialakulását, majd 
a további fejezetekben rátérünk e betegségben szenvedők polgári jogi- személyiségi jogainak, 
betegjogainak érvényesülésére, valamint ezzel összefüggésben érvényesülő egyes alapjogok 
vizsgálatára. A téma szempontjából igen jelentős kérdést vet fel a HIV- szűrés jogi problema-
tikája is. 

Dolgozatunk jelentős részét teszi ki a polgári jogi felelősség, tehát kártérítési felelősség a 
HIV- vel történő megfertőzés módjai tükrében, különös tekintettel a szexuális partner felelős-
ségére és az állam felelősségére. A polgári jogi felelősség mellett említést teszünk, a témához 
szorosan kapcsolódó büntetőjogi felelősségről is. 

Dolgozatunk záró része azt a jogi problémát fejtegeti, hogy abban az esetben, ha egy HIV 
pozitív fogvatartottal szemben jogos korlátozásokat alkalmaznak egészséges társai testi épsé-
gét, egészségét, mint személyhez fűződő jogait figyelmebe véve, hogyan érvényesülnek a 
fertőzött elítélt személyiségi jogai, betegjogai azok mennyiben korlátozhatók. Előfordulhat 
ugyanis, hogy egyébként, formailag jogos korlátozások, intézkedések végrehajtása közben 
számos jogsértést következik be.  

Dolgozatunkban a hazai szabályozást, illetve gyakorlatot szembe állítottuk más államok gya-
korlatával. Egyes sérülést szenvedő személyhez fűződő jog és betegjog kapcsán elemezzük az 
érintett államok közötti hasonlóságokat, különbségeket. 

Molnár Dóra 

A képviselőcsoportok a régi és az új szabályozás tükrében 

Az országgyűlési képviselőcsoportok a modern parlamentek alapintézményei, meghatározó 
szerepet töltenek be a parlamenti munkában. A pártok rajtuk keresztül tudják alkotmányos 
rendeltetésüket, a népakarat közvetítését betölteni és éppen ez az országgyűlési szerepük kü-
lönbözteti meg őket más társadalmi szervezetektől. 

Dolgozatomban a frakciók intézményének, valamint parlamenten belüli szerepének ismerteté-
sére törekedem. A frakciók már az alakuló üléstől kezdve meghatározó szerepet töltenek be a 
parlamenten belüli erőviszonyok kialakításában, a tisztségviselők megválasztásában. 
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A frakciókra vonatkozó szabályozás az elmúlt években változásokon ment keresztül, kezdve a 
2011 áprilisában hatályba lépett Alaptörvénnyel, a Házszabály újbóli módosításával, valamint 
a hatályba lépő Az Országgyűlésről szóló törvénnyel. Mindezeknek köszönhetően törvényi 
szabályozásra emelkedett a frakciókra vonatkozó szabályozás. Ezek az új jogszabályok érin-
tették-e a frakciók jogállását, vagy hogy mennyiben változtatták meg működésüket?- erre 
keresem a választ. 

Külön kitérek a képviselőcsoportok megalakulását érintő minimális létszám változásaira és 
ennek hatására a parlamenten belüli erőviszonyokra. Ugyanis a minimális létszám meghatáro-
zásával az egyes kis létszámmal rendelkező ideológia nézeteket valló képviselők előtt a frak-
cióalakítás lehetősége kizárttá válik, ami természetesen csökkenti a kormánypárt elleni fellé-
pésük lehetőségeit. Jelenleg is történt egy ilyen Házszabály módosítás, aminek a hatásait is-
mertetem. Dolgozatom egy része az ebből kifolyólag kialakult helyzet leírását tartalmazza. 

Emellett a képviselőcsoportok szervezetére és működésére is kitérek, valamint, hogy az Al-
kotmány és a hatályban lévő Alaptörvény milyen rendelkezéseket tartalmaz/ott a frakciókat 
illetően. 

Németh Eszter 

A gyermekprostitúció problémája Magyarországon 

A dolgozat címéből adódóan a prostitúció egyik ágáról, a gyermekprostitúcióról szeretnék 
írni. Annak történeti alakulásáról, szabályozásáról, hazai és nemzetközi viszonylatban egy-
aránt.Emellett részletes, leíró képet szeretnék adni az említett bűncselekmény tényállási ele-
meiről, valamint a gyermekek jogait tartalmazó magyar és nemzetközi jogszabályokról, illet-
ve a gyermekvédelem szerepéről a probléma kapcsán. A gyermekeket érintő más szexuális 
jellegű bűncselekményekről is említést tennék, persze csak érintőlegesen, és a hatóságok sze-
repét is kiemelném a témát illetően. Kutatásaim során kérdőíves módszert is alkalmaztam, 
melynek értékelésére is e dolgozat keretében kerülne sor. Végül az általam helyesnek vélt 
megoldási javaslatokkal zárnám soraim. Mellékletként csatolnék a dolgozathoz pár képet, 
táblázatot, és jogesetet. 

Pataki Márta 

A családon belüli erőszak alakulása a tatabányai szénbányák bezárásának idején a Tatabá-
nyai Megyei Bíróság gyakorlatában 

Dolgozatomban szeretném feltárni azon problémákat, amelyek a családon belüli erőszak té-
máját övezik, valamint a későbbiekben egy történeti áttekintést fogok adni a szabályozásának 
illetve nem szabályozásának alakulásáról. Mivel ez a dolgozat a családon belüli erőszak ala-
kulását vizsgálja a tatabányai szénbányák bezárásának idején, ezért először  felvázolom a bá-
nyák  kialakulásának történetét és azokat a tényezőket mutatom be, amelyek miatt nagy jelen-



 

tőséggel bírt ezen bányák bezárása a térségben. Kutatásom során két éves periódusokban 
vizsgáltam a Tatabányai megyei bíróság gyakorlatában a családon belüli erőszak alakulását a 
tatabányai szénbányák bezárásának idején. Dolgozatom célja elsősorban a családon belüli 
erőszak fogalmához kapcsolódó bűncselekmények előfordulását bemutatni a Tatabányai me-
gyei Bíróság első fokú eljárása során, valamint betekintést nyújtani azon ügyek elbírálásának 
gyakorlatába melyeket másodfokon tárgyalt a bíróság. Igyekeztem átfogó képet nyújtani a 
Tatabányai Megyei Bíróságon tárgyalt ügyekről, melyek e téma körbe esnek, ezért különböző 
kategóriák szerint csoportosítottam őket, többek között a védett jogi tárgy fajtája szerinti cso-
portosításnak megfelelő kategóriákat határoztam meg. Ezen eredményeket a függelékben ta-
lálható ábrákban foglaltam össze. Ezeken kívül néhány példával próbáltam meg érzékeltetni a 
családon belüli erőszak alakulását a vizsgált időszak függvényében. Vizsgálatom során 1982-
től 1995-ig elemeztem a családi erőszak fogalmához tartozó ügyeket, e mellett a kutatási 
anyag részét képezte, hogy milyen körülmények befolyásolhatják a családon belüli erőszak 
alakulását. 

Pődör Lea 

Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélkezési gyakorlatában 1918 és 
1945 között 

A dolgozat a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság köteléki perekben való ítélkezési gya-
korlatát mutatja be az 1918-ban hatályba lépett első egyetemes és hiteles Egyházi Törvény-
könyv előírásai alapján az 1918 és 1945 közötti időszakban. 

A természetjog Európa szerte tapasztalható térnyerésével egyre intenzívebbé vált az igény 
arra, hogy megtörténjék az egyház és állam teljes szétválasztása. A középkor természetes ve-
lejárója volt, hogy a keresztény ember kettős joghatóság alatt állt: az állam és az egyház is 
jogot formált arra, hogy egyes életviszonyok szabályozását maga lássa el. Az állam házassági 
ügyekben való egyedüli illetékességének megoldása a 20. században vált aktuálissá hazánk-
ban. Ennek kézzelfogható eredménye az 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról, 
mely végérvényesen megvalósította e jogintézmény szekularizálását, hiszen deklarálta a há-
zasság felbonthatóságát polgári hatóság előtt. A katolikus egyház - reagálva az egyes álla-
mokban történt gyökeres változásokra - az 1917-ben kihirdetett Egyházi Törvénykönyvben 
lehetőséget kínált a szentségi házasságok érvényességének megvizsgálására és az érvényte-
lenség ítéletben való kimondására, az ágytól-és asztaltól való elválasztásra, s bevégzetlen há-
zasságok esetére kilátásba helyezte a pápai felmentést. Nyilvánvaló, hogy a házassági kötelék 
felbontása ellentmond az egyház tanításának, miszerint a házasság lényegi tulajdonsága az 
egység és a felbonthatatlanság, ezért köteléki pert csak indokolt esetben lehetséges kezdemé-
nyezni, melyre a Kódex részletes eljárási folyamatot vázolt fel. 

A szentszéki bíráskodás igen tekintélyes múlttal rendelkezik hazánkban; jelen dolgozat ennek 
egy apró részét igyekszik feldolgozni annak az egyházmegyének a történetében, melyet Szent 
István király alapított. Közismert tény, hogy egy kodifikált perfolyamat a valóságban ezer 
arccal bír, s ez elmondható a köteléki perekre is. A téma további jellegzetességét maga a kor 
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adja, ugyanis a 20. század első felében először tapasztalt jelenség volt az, amikor az egyén 
lelkiismeretére volt bízva az Isten színe előtt kötött házasság felbonthatóságának lehetősége és 
szükségessége. 

Szili-Kis Ádám 

Közösség a békéért. Avagy az Európai Unió békefenntartó tevékenysége 

Az európai integrálódás folyamata átértelmezi a világpolitika jelenlegi rendszerét.  Az Euró-
pai Unió a nemzetközi politika színterére is betört, melynek hátterében a közös kül- és bizton-
ságpolitika megteremtése áll. Ennek egyenes következménye, hogy az Unió kiemelt szerepet 
tölt be a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában. A béke megteremtésének gondolata 
hívta életre a nemzetközi közösség eszközét a válságok kezelésére, ami nem más, mint a bé-
kefenntartás. Az Unió ezen a területen akarja elérni, hogy gazdasági potenciáljának megfelelő 
világpolitikai státusba kerüljön. Az Unió békefenntartó műveletei e célnak alárendelten való-
sulnak meg, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az EU képessé vált 
egységesen fellépni. Ennek jelentősége, hogy jelenleg a világ békéjének egyik letéteményese 
az Unió. A finanszírozástól a tervezésen át a végrehajtásig követhetőek végig az EU által indí-
tott és támogatott békefenntartó műveletek. A kialakult rendszer azonban még olyan hiányos-
ságokban szenved, melyek feloldása a nemzetközi béke és biztonság érdekében jelentős fel-
adat. A nemzetközi közösség kooperációjának gondolatát és jogi környezetének kialakítását 
már megkezdte az Unió. A kérdés csak az, hogy az EU aktív kül- és biztonságpolitikája mikor 
feszíti szét a békefenntartó műveletek keretét, vagyis mikor kívánja érvényesíteni státusát a 
nemzetközi politikában. 

Szili-Kis Ádám 

A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

A közbeszerzések célja, hogy a közpénzeket költő gazdasági szereplők ne uralhassák a piacot, 
illetve maga az állam is képes legyen egy átlátható és nyilvános rendszer keretében nyomon 
követni a közpénzek sorsát. A területen ezért releváns tényező az ellenőrzés hatékonysága. 
Jelenlegi állapotában a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere belső és külső kontrollesz-
közökre bomlik. A rendszer pluralitása azonban akadályokat gördít a hatékonyság elé. A köz-
beszerzések ellenőrzési mechanizmusait ennek okán folyamatosan fejleszteni kell, de így is 
sarkalatos kérdések maradnak megoldatlanok. Magyarországnak fel kellett volna már állítani 
az e-közbeszerzés rendszerét, mely egyszerűsítené az eljárást és a közpénzek kontrollját is. 
Rendezetlenek a versenyjogi és büntetőjogi vonatkozások is a területen, valamint a törvényi 
szabályozás is kitermeli a maga problémáit, így például az átláthatóság követelményének ha-
tározatlansága. A problémák ismeretesek, és a Közbeszerzési Hatóság tevékenysége fejlesztő, 
előremutató hatású, azonban a jogi szabályozásban és a külső ellenőrzés rendszerében is szük-
séges a racionalizálás. Mindent egybevetve egy olyan közbeszerzéseket ellenőrző rendszert 



 

kell kialakítani, melyet a fontolva haladás útján továbbfejlesztve, megteremthető a közpénzek 
hatékony nyomon követése. 

Takács Tímea 

A választási igazgatás alkotmányjogi kérdései 

A 2010 óta regnáló magyar kormány eddig még nem látott többséget szerzett a magyar or-
szággyűlésben. Mindez azt is jelenti, hogy lehetőség nyílt a jelenlévő országgyűlési képvise-
lők kétharmadának szavazatával számos sarkalatos törvény módosítására, vagyis az 1989-es 
Nemzeti Kerekasztal által kiemelt témaköröknek tekintett szakterületek teljes átgondolására, 
modernizálásra. Ilyen körülmények között sor került a választási törvény átszabására is. 

A több mint húsz éve működő, ezidáig hat országgyűlési képviselőválasztást lebonyolító ma-
gyar választási rendszerben tehát jelentős változások történtek az elmúlt időszakban, de a re-
form még nem fejeződött be. 

A tanulmány középpontjában a magyar választási rendszer anyagi jogi és eljárási jogi kérdé-
sei állnak, mégpedig az alkotmányosság szempontjából. A vizsgálat tárgya a régi és az új 
rendszer elemeinek összehasonlítása és elemzése. Továbbá bemutatásra kerül az új intézmé-
nyek tartalma, hazai relevanciája, illetve nemzetközi gyakorlata. 

Vajon képes lesz az új választási rendszer betölteni szerepét huzamosabb időn keresztül a 
magyar demokráciában? Ugyanis a modern demokráciákban a választás és maga a választási 
rendszer is egy meghatározó kulcsintézmény. Sőt mi több, a választás a demokrácia egy olyan 
része, ami azt demokratikussá teszi. 

Tarsoly Ádám 

Újdonságok a jogos védelmi helyzet szabályozásában, valamint a megelőző védelmi beren-
dezések a társadalomra veszélyesség tükrében 

Mint ahogy részben a címből is kitűnik, dolgozatom alapvetően a jogos védelmi helyzet sza-
bályait kívánja taglalni az új Büntető Törvénykönyv tükrében. A témaválasztásom középpont-
jába tehát a büntetőjogászi és társadalmi érdeklődés oldaláról egyaránt népszerű, a gyakorlat-
ban legtöbbször hivatkozott büntetendőséget kizáró ok került.  Rövid történelmi visszatekin-
tést követően bemutatásra kerülnek olyan ,,gócpontok"(Pl.: kitérési kötelezettség, arányosság 
elve) melyek számos jogirodalmi és kodifikációs viták tárgyát képezték az elmúlt évek során 
és nehezítik meg az említett jogintézményről szóló eszmecséreket még ma is.  Megfogalma-
zódnak részemről olyan gondolatok (elhelyezve a jogirodalmi érvek és ellenérvek rendszeré-
ben), melyek reakcióként szolgálnak az új szabályozást ért kritikák kapcsán. Vizsgálatra kerül 
a szabályozás kialakulása, az egyes fogalmi elemek cseréje, valamint az egyes kodifikációs 
állomások.  Külön fejezet kíván foglalkozni a megelőző védelmi berendezések helyzetével, 
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melynek megítélése szintén nem mondható egységegesnek, elterjedésük nagyságrendje ugyan 
egyfajta arányban áll a bűncselekmények elszaporodásával, de a szabályzásuk fiatal korára 
tekintettel könnyen elképzelhető hogy a közeljövőben nagyobbat fog lépni.  Az új Btk. szabá-
lyozás feldolgozásának szeretném kihasználni azt a szűk előnyét, hogy frissességéből adódóan 
eddig még nem sokan tehették meg, továbbá a belőle kiragadott téma mindenképp izgalmas-
nak tekinthető. 

Török-Darai Richárd 

Hitelezővédelem a gazdasági társaságok átalakulása során 

A jegyzett tőke megvizsgálása előtt foglalkoznunk kell elsősorban azzal, hogy a gazdasági 
társaságok általában miért is alakulnak ki. Ezen jogintézmények nem másra, mint az üzletsze-
rű(en) közös gazdasági tevékenység(ek) folytatására jönnek létre. Ezen belül is két funkciót 
különböztethetünk meg; a tőke- valamint az erőforrás koncentrációt, valamint a felelősség 
korlátozó funkciót. 

Egyelőre az első funkciónál maradva a gazdasági tevékenységhez elengedhetetlenül szüksé-
ges a vagyon. A vagyont, melyet a közös cél érdekében, a közös tevékenységet folytatató ta-
gok, közösen bocsátják rendelkezésre, kötelessége minden tagnak, ha nem is egyenlő mérték-
ben, de hozzájárulni a társaságot megalapozó tőke szolgáltatásához. Ez a feltétele a társasági 
jogviszony létrejöttének, amit a jogalkotó a társasági szerződés kötelező tartalmi elemei kö-
zött említ. A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, a továbbiakban Gt. nem csupán 
ezt, hanem a fentebb említett tagi vagyoni hozzájárulás is, sőt ezen túlmenőleg annak mérté-
két, rendelkezésre bocsájtási módját, valamint idejét is a társasági szerződés kötelező tartalmi 
elemévé minősíti. 

A jegyzett tőke minimumának változása mélyen érinti a hitelezők igényének kielégülését. Ez 
leginkább akkor jelenik meg amikor a gazdasági társaság átalakul úgy, hogy a jogelőd gazda-
sági társaság megszűnik. Ennek a változásnak a problémáját illetve azt vizsgálja a dolgoza-
tom, hogy mennyiben lenne szükségszerű egy átfogóbb szabályozás kialakítása, s mennyiben 
jó illetve rossz a mostani szabályozás. 

Tüű-Szabó Norbert András 

A személyiség jogi védelme, különös tekintettel a közszereplők és jogi személyek személyisé-
gi jogaira 

Dolgozatom két fő részre osztható. 

Az első felében a személyiségi jogok általános vonásait mutatom be, szólok többek között a 
jellemzőiről, csoportosításáról, alanyáról, illetve a jogellenességről, a jogellenességet kizáró 
okokról. Ezentúl elemzem a személyiségi jogok történetének hazai és nemzetközi vonásait, 



 

forrásait, illetve a személyiségvédelem polgári jogi eszközeit és a személyhez fűződő jogok 
érvényesítését. 

A második részben a jogi személyek nevét, helyiségének polgári jogi védelmét, jó hírnevének 
védelmét, illetve az adat-és titokvédelmét vizsgálom. A közszereplők esetén a fogalmáról, 
névviseléséről, képmásáról, titok-és adatvédelméről, emberi méltóságáról, becsületéről, jó 
hírnevéről, illetve kegyeleti jogairól teszek említést. Végezetül a közszereplők és jogi szemé-
lyek büntetőjogi védelmét taglalom. 


